179. stjórnarfundur FL 27. febrúar 2019

179. fundur stjórnar Félags leikskólakennara
Haldinn í Kennarahúsinu
27. febrúar 2019 kl. 14:00-15:30
Fundinn sátu: Haraldur Freyr Gíslason formaður, Sveinlaug Sigurðardóttir varaformaður, Hanna
Rós Jónasdóttir ritari og Sverrir Dalsgaard meðstjórnandi. Hanna Berglind Jónsdóttir gjaldkeri sat
fundinn í gegnum fjarfundabúnað.
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1.

FUNDUR SETTUR

Haraldur Freyr Gíslason setti fundinn.

2.

DAGSKRÁ FUNDAR LÖGÐ FRAM

Dagskrá fundar lögð fram.

3.

FUNDARGERÐ 178. FUNDAR LÖGÐ FRAM TIL SAMÞYKKIS

Fundargerð samþykkt.

4.

FRÉTTIR AF SKÓLAMÁLANEFND

Á síðasta skólamálanefndarfundi FL var verkefnið um kjör og starfsumhverfi leikskólakennara
rætt, hvað var gott og hvað hefði mátt gera öðruvísi. Einnig var rætt var um reglugerðina um rými
og fjölda barna á hvern fermetra. Nú hafa skólastjórnendur ákveðið frelsi innan reglugerðarinnar
sem gæti glatast ef á henni yrðu breytingar. Þarf ekki að styrkja stjórnendur við notkun þessarar
reglugerðar í stað nýrrar? Haraldur Freyr Gíslason bætir við að frá því að hætt var að tala um
barngildi hefur fjöldi barna staðið í stað að meðaltali. Sveinlaug Sigurðardóttir ætlar að hafa
samband við sérfæðinga af leikskólastiginu til að vinna málið áfram.
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Á síðasta Skólamálaráðsfundi afhenti Anna María skýrsluna um Aðgerðir í menntamálum - aukin
nýliðun og leiðir til að sporna gegn brotthvarfi úr kennarastétt. Einnig er verið að búa til reglur
fyrir rannsóknarsjóð sem var stofnaður á síðasta KÍ þingi. Sjóðurinn þarf að taka til starfa á þessu
ári og situr Hulda Þorbjörg Stefánsdóttir í þeirri nefnd fyrir hönd FL.
Sveinlaug Sigurðardóttir fór á málþing BRSB um kulnun og álag í starfi og kynnti það
athyglisverðasta fyrir öðrum í stjórn Félaga leikskólakennara. Upp kom hugmynd að KÍ myndi
halda slíkt málþing fyrir sína félagsmenn í náinni framtíð.

5.

LEYFISBRÉF

Það er búið að leggja fram drög að frumvarpi um breytingar á lögum um menntun og ráðningu
kennara í samráðsgátt stjórnvalda. Stjórn Félag leikskólakennara mun senda inn umsögn um
drögin.

6.

KJARAFUNDIR

Kjarafundir hófust 26. febrúar 2019 hjá fundi í 2. deild og tókst hann ágætlega. Umræður
sköpuðust um kjaramál og var mæting ágæt.

7.

DAGUR LEIKSKÓLANS

Dagur leikskólans heppnaðist vel og fékk góða umfjöllun í fjölmiðlun. Efnt var til hátíðarhalda í
leikskólanum Brákaborg þar sem Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, afhenti
Seltjarnarnesbæ Orðsporið 2019.

8.

HÚSNÆÐISMÁL

Búið er að festa kaup á húsnæði undir starfsemi KÍ í Borgartúni 30. Formaður Félags
leikskólakennara lagðist gegn kaupunum á húsnæðinu þar sem hann taldi það ekki henta
starfsemi KÍ nógu vel. Hann lét bóka eftirfarandi í stjórn KÍ:
Ég ítreka að það er mitt mat að húsnæðið í Borgartúni 30 henti ekki starfsemi
Kennarasambandsins nægilega vel að það réttlæti tilboð upp á hærra en 300 milljónir.
Húsnæðið er litlu stærra en það húsnæði sem sem starfsemin er í nú og að mínu mati leysir
ekki þau vandamál sem þarf að leysa. Ég greiði atkvæði gegn tillögunni.
Haraldur F. Gíslason, formaður Félags leikskólakennara..

9.

ÖNNUR MÁL

Engin önnur mál.

Fundi slitið kl. 15:50.
Fundargerð ritaði Hanna Rós Jónasdóttir.
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