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21. stjórnarfundur Félags framhaldsskólakennara 2014-2018
Miðvikudaginn 24. febrúar 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. 16:05.

1.
FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR
Samþykkt.
2.
ERINDI FRÁ SAMNINGANEFND TÆKNISKÓLANS - GUÐRÍÐUR
Guðný Lára vék af fundi.
Stjórn barst erindi frá samninganefnd Tækniskólans varðandi þóknun fyrir vinnu við
samningaviðræður Tækniskólans. Formaður hefur þegar sent erindi til Vinnudeilusjóðs vegna
þóknunar til Tækniskólafólks með tillögu um greiðslur skv. reglum KÍ og skv. þeim reglum sem
gilda um þóknun til nefnda félagsins. Tækniskólafólk var ekki sátt við niðurstöðuna og ber
talsvert í milli.
Umræður um málið og formanni falið að afla gagna til að sjá heildarmyndina. Ákvörðun frestað
til næsta fundar.
Guðný Lára kom aftur á fund.
3.
FUNDIR MEÐ NORRÆNUM KOLLEGUM - GUÐRÍÐUR
Haldnir voru þrír dagsfundir í febrúarbyrjun með stjórn KÍ ásamt fulltrúum frá sænskum,
norskum og dönskum kennarasamtökum um vinnubrögð við samningagerð í þessum löndum.
Það kom í ljós að það módel sem lagt er til í SALEK er í raun einungis notað í Danmörku, þar
sem kennarar eru meðal 40% hæst launuðu stétta í landinu og því nokkuð sáttir við sinn hlut. Í
Svíþjóð hafa kennarar dregist aftur úr, meðalaldur hefur hækkað mjög og því lítur út fyrir mikinn
kennaraskort á næstu árum. Því er ljóst að laun verða að hækka þar, og herferð hefur náð að auka
virðingu fyrir kennarastarfinu. Í Noregi er kerfi þar sem allir fá sömu hækkanir, en hægt er að
hækka ákveðnar stéttir meira en aðrar ef aðrar hækka minna á móti.
4.
AUKA AÐALFUNDUR - GUÐRÍÐUR
Aukaaðalfundur hefur verið boðaður kl. 9:00, föstudaginn 8. apríl nk. Guðríður leggur fyrir drög
að dagskrá fundarins. Hefðbundin fulltrúafundarstörf verða á dagskrá fyrri hluta morguns, en eftir
það yrðu málefni Vísindasjóðs FF og FS til umræðu. Fundarmenn sammála því að vinna út frá
þessum drögum.
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Þá leggur formaður fyrir fundinn drög að fundarsköpum fyrir auka aðalfund. Rætt um mögulegan
fundarstjóra. Samþykkt að leggja þessi drög að fundarsköpum og hugmyndir um hugsanlegan
fundarstjóra fyrir stjórn Vísindasjóðs.
Fyrir liggur lögfræðiálit Gísla Hall þar sem heimildir stjórnar til að boða til auka aðalfundar eru
reifaðar. Formaður upplýsir að hún hafi óskað eftir öðru lögfræðiáliti varðandi heimildir stjórnar
til að boða til þessa auka aðalfundar.
Anna María yfirgaf fundinn.
5.
VINNUFUNDUR SAMNINGANEFNDAR - GUÐRÍÐUR
Formaður hefur boðað vinnufund samninganefndar og skólamálanefndar 9. mars. Þar verða fyrstu
drög að kröfugerð rædd og undirbúin.
6.
YFIRLIT YFIR MÁLEFNI NEFNDA - HANNA BJÖRG
Jafnréttisnefnd hefur verið mjög virk. Hún hefur m.a. sent kennaramenntunarstofnununum erindi
um að kennaranemar fái formlega jafnréttisfræðslu í sínu námi. Þá á að fara í herferð á samfélagsmiðlum. KÍ er aðili að samstarfi stéttarfélaga um jafnréttismál.
Fræðslunefnd hefur líka verið mjög virk. Verið er að halda námskeið í notkun samfélagsmiðla
auk námskeiðs fyrir kennara sem eru að fara á eftirlaun. Þá er nefndin að lesa Flip the System
saman og hugsanlega verður höfundi hennar eða öðru fræðifólki boðið að vera með námskeið eða
fyrirlestur.
Þá er fyrirhugað að halda sameiginlegan vinnudag samninganefnda FL, FG og FF. Að auki er
komið samstarf milli KÍ og samtaka kennaranema og hugsanlegt að sérstök kennaranemadeild
verði stofnuð innan KÍ.
Stjórn lýsir ánægju sinni með virkni nefndanna.
7.

RÁÐSTEFNUR NLS OG EI UM EINKAVÆÐINGU Í SKÓLAKERFINU GUÐRÍÐUR
Einkavæðing er að aukast í menntakerfinu og eru alþjóðasamtök kennara að ræða þessi mál þessi
misserin. Þegar hefur verið ákveðið að Helga Helena fari fyrir hönd stjórnar á fund NLS í Osló í
marslok þar sem fjallað erum einkavæðingu í skólaerfi norðurlandanna. Þá þarf FF að senda
fulltrúa á ráðstefnu EI í Róm í apríl-byrjun um sama málefni. Talsverð gögn liggja fyrir á vegum
EI um reynslu einkarekinna skóla sem verður miðlað á ráðstefnunni í Róm. Samþykkt að Guðjón
H. Hauksson fari fyrir hönd stjórnar til Rómar.
8.
SUMARNÁMSKEIÐ NLS
Sumarnámskeið á vegum NLS verður haldið í Noregi í lok júní og FF á tvo fulltrúa þar.
9.
MANNAUÐSSJÓÐUR - GUÐRÍÐUR
Rætt um stöðu mannauðssjóð, í honum er enn talsvert fé. Rætt um að halda áfram fræðslu um
vinnumat, sér í lagi í ljósi þess að vinnumatið er nú komið í Innu. Ákveðið að taka til skoðunar
úthlutunarreglur stjórnar úr þessum sjóði á næsta fundi.
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10.

ÖNNUR MÁL
a.
Skólaár MA - Guðjón
Guðjón spyr hver staðan sé varðandi réttindi kennara við MA verði af tilfærslu á skólaári
við skólann. Guðríður svaraði því til að skólameistara MA hafi verið skrifað bréf þar sem
óskað er rökstuðning fyrir heimild til þess að kalla kennara fyrr úr sumarfríi vegna
hliðrunar skólaársins og hvernig standi til að bæta þeim það á hvaða laga og/eða
kjarasamningsgreinum slíkar bætur byggi.
b.
Vinnumat í Innu - Guðjón
Guðjón spyr út í hvernig staðan sé með vinnumatið í Innu, heyrst hafi að sumir séu farnir að
sjá það og aðrir ekki. Reynir svarar því til að Innu-vinnunni vegna vinnumatsins sé nánast
lokið, enn sé verið að sníða af nokkra vankanta í forrituninni, og bæta hagkvæmum
möguleikum við. Margir skólar hafa valið að setja vinnumat vorannar í Innu og verið í því
að læra á það með þeim sem í Innu-vinnumatshópnum sitja, meðan aðrir ákváðu að nota
reikniverk verkefnisstjórnar eingöngu þangað til vinnumatsferlið í Innu væri fullklárað. Þá
hafa sumir skólameistarar opnað á aðgang kennara að vinnumatinu sínu í Innu á meðan
aðrir halda því lokuðu á meðan þeir átta sig á misræmi í reikningum.
Reynir ítrekar þó að hvort sem vinnumatið er reiknað í excel-skjalinu eða Innu, þá eigi
kennarar að vera löngu búnir að fá bæði áætlað og staðfest vinnumat fyrir önnina, og þá
ekki bara í heild, heldur sundurliðað eftir áföngum og námshópum.

Ekki fleiri önnur mál
Fundi slitið kl. 18:28
Fundarritari: Reynir Þór Eggertsson
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