Stjórnarfundur KÍ - 244. fundur 18. júní 2019

244. stjórnarfundur Kennarasambands Íslands
Þriðjudaginn 18. júní 2019 kl. 09:30
Haldinn í Vestra, Kennarahúsi
Mættir: Anna María Gunnarsdóttir (AMG), Ragnar Þór Pétursson (RÞP), Haraldur Freyr
Gíslason (HFG),) Sigrún Grendal (SG), Sigurður Sigurjónsson (SS), Guðríður Arnardóttir (GA),
Ægir Karl Ægisson (ÆÆ).
Þorgerður Laufey Diðriksdóttir (ÞD) kom til fundarins klukkan 10:24.
Fundinn sátu einnig Anna Rós Sigmundsdóttir (ARS), Oddur S. Jakobsson (OSJ), Sigrún Birna
Björnsdóttir (SBB) og Arndís Þorgeirsdóttir (AÞ) sem ritaði fundargerð.
DAGSKRÁ
1.
Fundargerð síðasta fundar.
2.
Lögfræðimál.
3.
Kjara- og réttindamál.
4.
Samstarf aðila á vinnumarkaði.
5.
Skólamál.
6.
Innri mál.
7.
Styrkir.
8.
Önnur mál.
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Formaður setti fundinn klukkan 9:30 og bauð fundarmenn velkomna til fundarins.

1.

FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR

Fundargerð 243. stjórnarfundar var kynnt á fundinum. Afgreiðslu fundargerðar frestað til næsta
stjórnarfundar.
Til máls tók RÞP.

2.

LÖGFRÆÐIMÁL
a.
Lögfræðimál
Skráð í trúnaðarbók.
Til máls tóku HFG, ARS.

ARS yfirgaf fundinn klukkan 9:41.
b.
Könnun Vinnuumhverfisnefndar
SBB, sem var gestur fundarins, kynnti niðurstöður könnunar sem vinnuumhverfisnefnd lét
gera meðal grunnskólakennara og fjallaði um ofbeldi gagnvart grunnskólakennurum á
Íslandi.
SBB sagði svörun í könnuninni hafa verið þokkalega, um 1.600 svör bárust en könnunin
var send til allra félagsmanna FG, en þeir eru um fimm þúsund. Niðurstöður könnunarinnar
leiða í ljós vísbendingar um að grunnskólakennarar verði fyrir ofbeldi í starfi - en 55
prósent þeirra sem svöruðu í könnunni kváðust hafa orði fyrir ofbeldi af hálfu nemanda. Þá
kom fram að grunnskólakennarar kalla eftir samræmdu verklagi fyrir kennara, foreldra og
nemendur þegar tilvik af þessu tagi koma upp.
Fundarmenn voru sammála um að niðurstöður könnunarinnar gefi sterkar vísbendingar og
að full ástæða sé til að málið sé rannsakað betur og í samræmi við það sem gert er á hinum
Norðurlöndunum. Vönduð og málefnaleg umræða um þessi mál sé nauðsynleg og tímabær.
Slík umræða verði að byggja á öruggum upplýsingum og vönduðum gögnum.
Samþykkt að fela SBB að vinna málið áfram og hefja undirbúning að rannsókn sem verði
gerð af óháðum aðila. Þá verði kannað hvort ráðuneyti menntamála og Samband íslenskra
sveitarfélaga verði samstarfsaðilar að rannsókninni. Að síðustu var SBB falið að skoða
verkferla í ofbeldismálum, útbúa tillögur að samræmdum ferlum sem senda mætti skólum
og kynna stjórn síðar. Mikilvægt er að skólar geti lagað ferla að sínu starfi og því aðeins um
tillögur að ræða.
Til máls tóku SBB, HFG, ARS, RÞP, ÞS, SS, AMG, HFG, GA, ÞS, ÆÆ, OSJ.
SBB yfirgaf fundinn klukkan 10:40.
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3.

KJARA- OG RÉTTINDAMÁL

Gangur kjaraviðræðna aðildarfélaganna var til umræðu á fundinum.
Til máls tóku RÞP, HFG.

4.

SAMSTARF AÐILA Á VINNUMARKAÐI

RÞP greindi frá því að drög að „endurskoðuðu samkomulagi um hlutverk og umgjörð
Þjóðhagsráðs“ lægju fyrir. Undirritun samkomulagsins væri áformuð innan skamms. Þá greindi
RÞP frá stöðu Grænbókar um framtíðarumhverfi kjarasamninga og vinnumarkaðar. Að síðustu
var rætt um jöfnun launa milli markaða og hugmyndir um launaþróunartryggingu.
Til máls tóku RÞP, OSJ, HFG, AMG.
OSJ yfirgaf fundinn klukkan 11:09.

5.

SKÓLAMÁL
a.
Skipan í ráðgjafanefnd
AMG greindi frá skipan í ráðgjafanefnd vegna innleiðingar og eftirfylgni aðgerða til að
auka nýliðun kennara. AMG er aðalmaður í nefndinni og RÞP varamaður. Einn fundur
hefur verið haldinn og var meginumræðuefni hans staða kennaranema sem hafa ekki fengið
inni í starfsnámi.
b.
Umsóknir í kennaranám vorið 2019
AMG sagði frá nýjum tölum um umsóknir í kennaranám. Yfirliti yfir umsóknarfjölda í
háskólunum HÍ, HA og LHÍ var dreift á fundinum. AMG sagði ánægjulegt að svo virtist
sem aðsókn í kennaranám væri að aukast. Heilt yfir er um 20% aukning á umsóknum um
kennaranám frá fyrra ári, mest er aukningin í LHÍ en þar fjölgar nemendum um 170% eða
um 34 einstaklinga.
c.
Viðburðir á hausti komanda
AMG sagði frá nokkrum viðburðum sem eru fyrirhugaðir í haust; málþing nýdoktora um
listfræðikennslu í ágúst, Skólamálaþing KÍ í október, opið málþing KÍ um vellíðan í
skólastarfi og norræn ráðstefna í nóvember. AMG hvatti stjórnarfólk til að búa svo um
hnúta að það geti sótt þessa viðburði.
Til máls tóku AMG, ÞS, SS.

6.

INNRI MÁL
a.
Leyfisbréf
Almenn umræða fór fram á fundinum um stöðu frumvarps um menntun, hæfni og ráðningu
kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla sem nú er til
meðferðar í allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis.
Til máls tóku RÞP, AMG, ÆÆ, ÞLD, HFG, ÞS, SG.
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b.
Orlofssjóður KÍ
RÞP greindi frá fundi sem hann, ásamt ÞS, átti með formanni og varaformanni OKÍ. Fram
kom að von er á nýrri úttekt á ástandi húseigna OKÍ við Sóleyjargötu.
Til máls tóku RÞP, AMG, HFG, ÞS.

7.

STYRKIR

Engar umsóknir.

8.

ÖNNUR MÁL
a.
Breytingar hjá FG
ÞLD greindi frá því að varaformaður félagsins, Hjördís Albertsdóttir, væri að flytja norður í
land. Stjórn FG hafi samþykkt á dögunum að minnka starfshlutfall varaformanns í 40%.
Hjördís mun sinna hefðbundnum varaformannsstörfum, svo sem formennsku í skólamálanefnd FG og þá verður hún áfram fulltrúi FG í framkvæmdastjórn Skólamálaráðs KÍ og í
samninganefnd FG.
Til máls tók ÞLD.

Ekki fleira gert og sleit formaður fundi klukkan 12:35.
Fundargerð ritaði Arndís Þorgeirsdóttir.
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