Stjórnarfundur FF - 10. fundur 8. maí 2019

STJÓRNARFUNDUR FÉLAGS FRAMHALDSSKÓLAKENNARA
10. fundur 8. maí 2019 kl. 15-17
Haldinn í Vestra
Mættir: Baldvin Björgvinsson, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Helga J. Baldursdóttir, Óli Njáll
Ingólfsson, Sigrún Lilja Guðbjörnsdóttir, Simon L. Cramer og Guðjón H. Hauksson á Skype.

-O-O-OGuðríður setti fundinn. Fundargerð síðasta fundar samþykkt.

1.

LEYFISBRÉF

Hart er barist hjá félaginu gegn hugmynd um eitt leyfisbréf í frumvarpi ráðherra. Stjórn hefur
áhyggjur af framtíð framhaldsskólans ef af þessum áformum verður.
Óli Njáll Ingólfsson lagði fram bókun:
Ljóst er að alger sundrung ríkir í stjórn KÍ vegna málsins og ég er óánægður með störf
formanns KÍ í málinu enda ljóst að KÍ stendur ekki við bakið á framhaldsskólakennurum.

2.

KJARASAMNINGAR

Samningafundur var haldinn í gær, báðir aðilar fengu heimaverkefni fyrir næsta fund. Verið er að
vinna tölfræðileg gögn um samspil lífskjarasamnings og okkar samnings og launamun milli
KÍ/FF og BHM. Svo virðist sem siglt verði í gegnum kjarasamninga opinberra starfsmanna án
þess að lífeyrismálin verði rædd og enn er tekist á um forsendur jöfnunar milli markaða.
Formaður KÍ er þau máli á sinni hendi.

3.

VORFUNDUR STJÓRNAR OG SUMARLEYFI

Síðasti fundur stjórnar fyrir sumarleyfi er miðvikudaginn 5. júní.

4.

STEFNUMÓTUN Á HAUSTDÖGUM

Stjórn mun stilla saman strengi á vinnufundi í október og fara yfir þau atriði úr stefnumótandi
áherslum frá síðasta aðalfundi sem óunnin eru.

5.

HÚSNÆÐISMÁL KÍ

Von er á teikningum fljótlega um endurbætur í Borgartúni 30 sem lagðar verða fyrir stjórn KÍ.
Stjórn FF hefur áhyggjur af því að kostnaður verði of mikill.
Hanna Björg Vilhjálmsdóttir lagði fram bókun:
Fylgjast þarf sérstaklega vel með því að kostnaður vegna framkvæmda í Borgartúni 30 fari
ekki úr böndunum.
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6.

ÖNNUR MÁL
a.

Guðjón, varaformaður FF og formaður skólamálanefndar, minnti á fund
skólamálanefndar og forystu faggreinafélaga sem haldinn verður 14. maí. Fundurinn verður
kynntur meðal félagsmanna og öllum áhugasömum boðið. Guðjón var hugsi yfir dræmri
aðsókn og veltir fyrir sér sýnileika framhaldsskólans í faglegri umræðu.

b.

Guðjón sagði frá vinnu í stoðkerfishópi um starfsþróun kennara og benti á að
heilladrýgra væri að sá hópur hefði þau umsvif sem kennararáð á hugsanlega að hafa skv.
nýju frumvarpi þar sem verksvið er óljóst eins og bent hefur verið á í umsögnum. M.a. er í
hópnum rætt um framgang kennara í starfi og teymi um starfsþróun sem veiti innblástur og
hvatningu. Hópurinn mun skila tillögum og skýrslu um störf sín.
Fleira ekki gert og fundi slitið.
Fundargerð ritaði Steinunn Inga Óttarsdóttir.
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