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20. stjórnarfundur Félags framhaldsskólakennara 2014-2018
Miðvikudaginn 20. janúar 2016
Í Austra í KÍ-húsi
Mætt: Guðríður Arnardóttir formaður, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Reynir Þór Eggertsson,
Helga Helena Sturlaugsdóttir, Guðný Lára Petersen, og Anna María Gunnarsdóttir starfsmaður
FF, auk þess sem Guðjón Hauksson varamaður var á Skype.
Fundur settur kl. 15:08.

1.
FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR
Samþykkt.
2.
TILNEFNING Í VINNUSTAÐANÁMSSJÓÐ - GUÐRÍÐUR
Guðríður leggur fram þá tillögu að Guðlaug Ragnarsdóttir, kennari við MK, verði skipuð sem
fulltrúi KÍ í vinnustaðanámssjóð. Hún er tilbúin til að taka það að sér. Fundarmenn sammála um
þessa skipun og samþykkja að leggja þetta til við stjórn KÍ.
3.
STARFSMANNAHALD FF - GUÐRÍÐUR
Elna Katrín hættir 1. febrúar og það þýðir að starfsmenn félagsins verða þá bara tveir, formaður
og Anna María í einu og hálfu stöðugildi. Umræður um framtíðartilhögun starfsmannamála en
engar ákvarðanir teknar.
4.
AUKA AÐALFUNDUR - GUÐRÍÐUR
Stjórn samþykkir að bíða með boðun auka aðalfundar þar til niðurstaða liggur fyrir í rannsókn
lögreglu á málefnum Vísindasjóðs FF/FS.
5.
VINNUFUNDUR SAMNINGANEFNDAR - GUÐRÍÐUR
Formaður hefur boðað vinnufund samninganefndar 27. janúar. Þar mun Elna Katrín fara yfir ýmis
mál sem snúa að kjarasamningum og samningagerð, auk þess sem Oddur Jakobsson mun fjalla
um stöðuna í kjaramálum og það sem framundan er á árinu 2016. Kjarasamningur FF og FS er
laus í lok október og nauðsynlegt að við setjum okkur skýr og góð markmið fyrir þá
samningalotu.
6.
KARLAGATA 15 - GUÐRÍÐUR
Rætt um hvað gera eigi við Karlagötu 15. Ákveðið að kanna fyrir næsta fund þá hugmynd að
orlofssjóður leigi íbúðina.
7.
MÁLEFNI SKÓLAMÁLARÁÐS - ANNA MARÍA
Anna María dreifði minnisblaði um starf skólamálaráðs KÍ, haustið 2015 (sjá fylgiskjal með
fundargerð) og kynnti starf ráðsins að undanförnu og áætlanir þess um næstu skref. Þá kynnti hún
starf fagráðs um starfsþróun, þar sem sérstaklega er verið að auka vægi endur- og símenntunar.
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Símenntunarmálin mega ekki gleymast þegar kemur að kjarasamningum þar sem það er sér í lagi
í gegnum þá sem fjármagn til símenntunar er tryggt og það aukið. Menntamálastofnun var kynnt
fyrir ráðinu.
Ísland hefur tekið við formennsku Norrænu kennarasamtakanna þannig að Þórður, formaður KÍ,
er orðinn formaður NLS. Meginþema ársins er „Skóli framtíðarinnar og kennarar,“ auk þess sem
unnið verður út frá undirþemum. Meðal stefnumála NLS er andstaða við verslunarvæðingu
menntunar, í samræmi við stefnu EI (Education International), alþjóðakennarasamtakanna og að
hornsteinn flóttamannastefnu sé réttindi barna, t.d. til menntunar.
Skólamálaþing KÍ verður haldið 23. september nk. þar sem Jelmer Evers, hollenskur fræðimaður,
heldur lykilfyrirlestur um hugmyndafræðina að baki „Flip the System“.
Á næsta fundi fer Anna María yfir starfsemi skólamálanefndar FF, auk þess sem Hanna Björg
mun fara yfir starf fræðslunefndar og jafnréttisnefndar KÍ.
8.
STAÐAN Í SALEK-VINNU
Formaður fer yfir stöðu vegna væntanlegra breytinga á lífeyrisréttindum opinberra starfsmanna
sem á að fjalla um á næsta stjórnarfundi KÍ. Trúnaðarmál.
9.

ÖNNUR MÁL
a.
Ársreikningar 2015 - Guðríður
Guðríður lagði fram yfirlit vegna endurskoðunar á ársreikningum 2015 sem eru í vinnslu.
Fjármál félagsins líta vel út.
b.
Fulltrúi í verkefnisstjórn - Reynir
Elna Katrín er að hætta í verkefnisstjórn og það þarf að skipa fulltrúa í hennar stað.
Samþykkt er að skipa Guðríði í hennar stað.
c.
Tilfærsla skólaárs í MA - Guðjón
Það er í undirbúningi að breyta skólaárinu í MA. Í dag er byrjað um 10.-15. september en
nú er hugmyndin sú að byrja tveimur til þremur vikum fyrr svo að hægt sé að ljúka önninni
fyrir jól. Það myndi þýða að sumarfrí kennara styttist í fyrsta sinn sem skólaárið breyttist á
þennan hátt. Verið er að skoða hvernig skuli greiða fyrir þessa tilfærslu.
d.
Inna og vinnumat - Guðjón
Guðjón spyr hvernig staðan sé með Innu og vinnumatið. Reynir fór yfir vinnuna.
Vinnumatið er að mestu komið inn í Innu, en verið er að fara yfir hnökra. Í kjölfarið sýndi
hann hvernig vinnumatið lítur út.
e.
Aðgangsheimild að vinnumatsskapalóni frá félagsmanni - Guðríður
Guðríður sagði stjórn frá vinnumatsskapalóni sem einn trúnaðarmaður hefur unnið. Stjórn
samþykkir að kanna hvort áhugi sé á að selja félaginu heimild til að nota verkið.

Ekki fleiri önnur mál
Fundi slitið kl. 17:28
Fundarritari: Reynir Þór Eggertsson
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