Stjórnarfundur KÍ - 241. fundur 16. apríl 2016

241. stjórnarfundur Kennarasambands Íslands
Fimmtudaginn 16. apríl 2019 kl. 08:00 til 09:48
Haldin í Vestra, Kennarahúsi
Mættir: Anna María Gunnarsdóttir (AMG), Ragnar Þór Pétursson (RÞP), Guðríður Arnardóttir
(GA), Haraldur Freyr Gíslason (HFG), Sigrún Grendal (SG), Sigurður Sigurjónsson (SS),
Þorgerður Laufey Diðriksdóttir (ÞD), Þorsteinn Sæberg (ÞS).
Ægir Karl Ægisson boðaði forföll.
Fundinn sátu einnig Hannes K. Þorsteinsson (HKÞ) og Dagný Jónsdóttir (DJ) sem ritaði
fundargerð.
DAGSKRÁ
1.
Fundargerð síðasta fundar
2.
Kjara- og réttindamál
3.
Skólamál
4.
Innri málefni
5.
Önnur mál
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Formaður setti fundinn klukkan 8:00 og bauð fundarmenn velkomna.

1.

FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR

Ákveðið að gefa viku til að samþykkja fundargerð eftir að hún er send út. Fundargerðin í heild
sinni samþykkt.
Til máls tóku RÞP, GA.

2.

KJARA- OG RÉTTINDAMÁL

RÞP fór yfir stöðu mála á almennum markaði en hún er fljót að breytast þessa dagana. Einnig
reifaði RÞP málefni leiðsagnarkennara í leik- og grunnskóla. Útfæra þarf kjara- og réttindamál
þeirra og einnig starfsársnemana. Haldinn var fundur um þessi mál þann 15. apríl sl. og niðurstaða þess fundar er að sátt er um hlutverk starfsársnema. Hins vegar eru ókláruð atriði um
skiptingu starfs leiðsagnarkennara. Í máli varaformanns kom fram að breytingar voru gerðar á
niðurstöðu nefndar um þetta mál þegar ráðherra kynnti skýrsluna um Aðgerðir í menntamálum.
Hún ætlar sér að gera athugasemdir við þessar breytingar.
GA vakti athygli á áliti Umboðsmanni Alþingis frá því sl. vor um heimild til að starfa á öðru
skólastigi en leyfisbréf þeirra segir til um. Hún lagði fram tillögu þess efnis að fenginn yrði
utanaðkomandi lögfræðingur til að meta álit Umboðsmanns Alþingis vegna leyfisbréfa frá árinu
2018 en meginmarkmiðið væri að tryggja núgildandi lög um starfsöryggi kennara. Einn sagði já,
fimm nei og einn sat hjá. Tillagan var því felld.
Til máls tóku RÞP, ÞLD, HFG, SG, GA, ÞS, AMG, SS.

3.

SKÓLAMÁL
a.
Kyndillinn
RÞP greindi frá að Samtök um skólaþróun hafi viljað endurvekja verðlaun til kennara og þá
undir nafninu Kyndillinn. Verkefnið er á góðri siglingu og nú þarf KÍ að tilnefna fulltrúa í
tilnefningarráð sem fer yfir tillögur. RÞP býður sig fram í ráðið. Samþykkt. Einnig greindi
formaður frá því að Skólavarðan kemur fljótlega út, fagrit KÍ og hvatti hann stjórnarmenn
til að fjalla um ritið og dreifa.
b.
Rannsóknarsjóður KÍ
AMG fór yfir reglur um rannsóknasjóð KÍ.
Skólaárið 2019-2020 eru áherslusvið samkvæmt 8. grein reglna Þróunarsjóðs KÍ og skulu
beinast að:
•
•
•

Daglegu starfi félagsmanna, viðfangsefnum sem spretta úr daglegri önn skólastarfsins.
Breytilegu hlutverki menntunar.
Nýjum viðfangsefnum, áherslum og starfsaðferðum.
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Heildarstyrkupphæð er samkvæmt 7. þingi KÍ 2018 fimm milljónir og er hámarksstyrkupphæð 1,5 milljón samkvæmt ákvörðun sjóðsstjórnar.
Umsóknarfrestur er til 20. maí 2019 og skal úthlutunum lokið 1. júní.
c.
Launað starfsnám
AMG reifaði samkomulag háskólanna, KÍ, Sambandsins og Mennta- og menningarmálaráðuneytis um launað starfsnám. Lagt fram til kynningar eins og það lítur út nú.
d.
Nemendur með annað móðurmál en íslensku
AMG greindi frá því að vinna starfshóps um heildarstefnumörkun fyrir nemendur með
annað móðurmál en íslensku gengur vel. Hópurinn hefur hist fjórum sinnum og fundar
hálfsmánaðarlega.
e.
Samstarfsráð um starfsþróun kennara
AMG sagði frá að Samstarfsráð um starfsþróun kennara hefur skipt sér niður í nokkra
undirhópa sem ætla að freista þess að setja fram einhverja framtíðarsýn í starfsþróunarmálum en Samstarfsráðið lýkur störfum í haust. Þessir hópar fjalla um sjóði, hlutverk
menntamálayfirvalda, skólastjórnendur, og lærdómssamfélags í hverjum skóla. Þeim er
ætlað að setja fram stutta greinargerð þar sem fram kemur: framtíðarsýn; útfærsla sem þeir
sjá fyrir sér, mögulegir ábyrgðaraðilar, fjármögnun, og tímarammi. Ljóst er að sem fyrr
halda margir að kosta megi kerfið með sjóðum KÍ en ekki með viðbótarfjármagni.
f.
Starfsþróun kennara – matsnefnd og samstarfsráð
AMG sagði það áhyggjuefni er að í lagadrögum er einungis vikið að starfþróun kennara í
tengslum við hæfniramma og leggja á niður bæði matsnefnd og samstarfsráðið.
Til máls tóku: RÞP, AMG, SG, HFG, ÞS.

4.

INNRI MÁLEFNI
a.
Ársfundur 2019
RÞP fór yfir ársfundinn og sagði að verið væri að taka saman minnisblað um hvað gekk vel
og hvað mætti betur fara. Umræða væri um t.d. hvort stytta mætti daginn. Töluverðar
umræður um þetta og kom m.a. fram sú tillaga frá HFG að ársfundur KÍ væri fyrir hádegi
og ársfundir aðildarfélaga eftir hádegið. Vel var tekið í að skoða þá tilhögun.
b.
Nýr vefur
RÞP greindi frá að hönnunarferli nýs vefs væri að ljúka og velti því upp hvort vefurinn ætti
ekki að bjóða upp á netspjall en í því felst aukin þjónusta við félagsmenn. Stjórnarmenn
tóku vel í það og málið rætt áfram.
c.
Endurmenntunarsjóðir kennara
RÞP fór yfir stöðu sjóðanna eftir fall WOW. Ekki voru margar ferðaávísanir sem brunnu
inni en hins vegar þarf að greiða úr málum er lúta að endurmenntunarsjóðum kennara.
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ÞS bað um að eftirfarandi yrði bókað:
Stjórn KÍ óskar eftir því að sameiginlegur fundur sjóðsstjórna KÍ verði haldinn með
lögfræðingi sambandsins til að varpa ljósi á úrvinnslu mála.
d.
Vinnudeilusjóður
Formaður sjóðsins beindi þeirri fyrirspurn til formanns KÍ hvort KÍ hafi beitt sér gegn
tvísköttun sjóða. RÞP falið að skoða málið.
e.
Mönnum í grunnskólum
Vakin er athygli á skjali frá hagfræðingi KÍ sem sýnir mönnun sveitarfélaga í grunnskólum.
f.
Umhverfisstefna KÍ
RÞP kom með þá hugmynd að tímabært væri að KÍ setti sér umhverfisstefnu. GA og AMG
taka málið áfram.
Til máls tóku: RÞP, SG, HFG, AMG, ÞS, ÞFD, HKÞ.

5.

ÖNNUR MÁL
a.
Fræðsluferð KÍ til Stokkhólms
RÞP þakkar ferðanefndinni fyrir vel unnin störf. Ákveðið að KÍ bjóði starfsfólki og mökum
upp á kvöldverð í ferðinni líkt og tíðkast hefur.
b.
1. maí
ÞS spyr um 1. maí skipulagið. RÞP upplýsir að fyrirkomulagið verði óbreytt í ár. Umræðu
frestað til næsta fundar.

Til máls tóku: RÞP, HFG, ÞS, HKÞ.

Fleira var ekki gert og var fundi slitið klukkan 09:48.
Fundargerð ritaði Dagný Jónsdóttir.
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