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Samstarfsfundur FG með svæðaformönnum og viðræðunefnd
Fimmtudaginn 26. september 2019, kl. 13:00
Haldinn á hótel Sögu
Mættir: Þorgerður L. Diðriksdóttir formaður FG, Anna Guðrún Jóhannesdóttir meðstjórnandi,
Hreiðar Oddsson gjaldkeri, Jens Guðjón Einarsson meðstjórnandi, Sigurður Freyr Sigurðsson ritari,
Jón Ingi Gíslason formaður KFR, Kristgerður Garðarsdóttir formaður KMSK, Páll Erlingsson
formaður KR, Mjöll Matthíasdóttir formaður BKNE, Guðrún Rakel Brynjólfsdóttir formaður KSV,
Kolbrún Guðmundsdóttir formaður KS, Sigurhanna Friðþórsdóttir formaður KV, Álfhildur Leifsdóttir
formaður KSNV sat í fjarfundi og Silja Kristjánsdóttir viðræðunefnd FG.
Forföll boðuðu Hrafnhildur Jónsdóttir formaður KFV, Ester Kjartansdóttir formaður KSA og Hjördís
Albertsdóttir varaformaður FG.
Auk þess mættu á fundinn Ragnar Þór Pétursson formaður KÍ, Oddur Jakobsson hagfræðingur KÍ og
Guðrún Erlingsdóttir ráðgjafi FG.

-O-O-OÞorgerður setti fundinn þar sem boðaðir voru svæðaformenn og fulltrúar úr viðræðunefnd. Þorgerður
skýrði frá því að samninganefnd hefði ekki boðuð á fundinn í ljósi þess KÍ hefði lagt upp með að
funda með aðildarfélögunum og freista þess að fá fram hvort vilji væri til þess að fara sameinuð í
kjaraviðræður við samninganefnd sveitarfélaga. Eftir umræður óskaði Mjöll Matthíasdóttir eftir því
að bókað yrði að hún teldi að boða hefði átt samninganefnd FG á fundinn ásamt viðræðunefnd.
Svohljóðandi dagskrá lá fyrir:

1.
2.
3.

Kjaramál: Ragnar Þór Pétursson, formaður KÍ og Oddur Jakobsson, hagfræðingur KÍ fara
yfir stöðuna í kjaramálum og svara spurningum.
Fréttir frá svæðafélögum.
Önnur mál.

1.

KJARAMÁL

Ragnar Þór, fór yfir stöðuna í kjarasamningsviðræðum eins og hún er í dag með tilliti til annarra
stéttarfélaga og samtaka og hvers vegna kjaraviðræður væru ekki hafnar af neinum þunga hjá
aðildarfélögum KÍ. Ragnar fór einnig stuttlega yfir sögu samningagerðar KÍ.
Oddur fór yfir hvernig samningaviðræður KÍ hafa gengið í gegnum tíðina þar sem hvert aðildarfélag
um sig, semur fyrir félagsmenn sína í umboði KÍ. Oddur velti því upp hvort sameiginlegur kraftur KÍ
geti aukið þrýsting á viðsemjendur í stað þess að hvert félag fyrir sig, semji. Þar sem framhaldsskólarnir gera stofnanasamninga og semja við ríkið en ekki sveitarfélögin er ekki sjálfgefið að
samningslausn sem henti viðsemjendum sveitarfélaganna, henti félagsmönnum KÍ í framhaldsskólum.
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Skv. 11.gr. laga KÍ hafa samninganefndir aðildarfélaganna gott svigrúm um það hvernig þær starfa og
standa að kjarasamningsgerð. Hugmynd sé uppi um að viðræðunefnd KÍ verði sett á laggirnar til að
semja um miðlæg málefni sem heyra undir öll félögin.
Rætt var um kosti þess að gera einn rammasamning aðildarfélaga KÍ sem semja við sveitarfélögin eða
hvort betur færi á því að hafa samhljóma ákvæði í samningum aðildarfélaganna. Oddur lagði áherslu
á að í samningum hvers aðildarfélags væri áfram fjallað um sérmál viðkomandi hóps.
Oddur sýndi samanburð á launatöflum félaga KÍ og hvernig þær eru uppbyggðar, einnig launatöflu
þar sem öll starfsheiti innan KÍ rúmast, þ.e.a.s. FG, FL, SÍ, FSL, FT.
Fram kom að framhald samningaviðræðna ráðist af afstöðu samninganefnda aðildarfélaga KÍ. Fyrir
liggi að búið sé að ræða við FL og FSL og eru þau félög jákvæð fyrir rammasamningi í nafni KÍ.
Borin var upp tillaga um að FG samþykki að taka þátt í rammasamningi með öðrum aðildarfélögum
KÍ. Tillagan var samþykkt samhljóða og fundarmenn allir mjög áfram um að aðildarfélög KÍ kæmu
sameiginlega að samningaborðinu.

2.

FRÉTTIR FRÁ SVÆÐAFÉLÖGUM

KFR
Fram kom í máli Jóns Inga að mikil starfsemi væri hjá félaginu og ýmsir viðburðir fyrir félagsmenn
m.a. gönguferðir með 150 manns og 400 manna vorfagnaður. Haldið var golfnámskeið sem sprakk
vegna aðsóknar, sjósund og önnur ýmiskonar námskeið. Stjórn KFR sé virk og fundi oft. Einn
trúnaðarmannafundir var haldinn í ágúst og annar á dagskrá fljótlega auk dagsferðar með félagsmenn.
Jón sagði að virkt samstarf væri með skólastjórum í Reykjavík en besti vettvangur í framgangi
kennarastéttarinnar væri að hafa góða og virka aðila í skólanefndum sveitarfélaganna því þar ynnust
bestu sigrarnir. KFR hafi náð árangi á síðasta skólaári í gegnum skólanefndir og vonast sé eftir að það
haldi áfram í vetur. Fram kom hjá Jóni að meðal þess sem náðst hefur með góðri samstöðu skólastjórnenda og KFR er að umsjónarkennarar séu nú er komnir með meiri völd og stýri sérúrræðum
nemenda sinna. Jón Ingi taldi rangt að skipta út skólanefndarfulltrúum árlega því það taki tíma að
læra á starfið í skólanefndunum.

BKNE
Mjöll Matthíasdóttir sagði að samkomulag við skólastjórnendur um að hafa haustþing í skólabyrjun
hafi ekki gengið upp í ár þar sem skólastjórnendur vildu hafa hann fyrir 15.ágúst. BKNE hefði ekki
tekið í mál að boða kennara í vinnu fyrir 15. ágúst og því hafi haustþing ekki farið fram.
Aðalfundur BKNE var haldinn í síðustu viku og stjórnamenn sem ganga áttu úr stjórn voru allir
endurkjörnir. Aðeins 20 mættu á fundinum og telur Mjöll ástæðuna að haustþingið var ekki haldið
samhliða aðalfundinum, Mjöll greindi frá því BKNE tæki þátt í starfamessu fyrir norðan en það væri
slæmt að BKNE hefði enga bæklinga né annað að sýna eða gefa þeim sem kæmu á bás BKNE. Ekki
skiluðu handbækur kennara sér í alla skóla á Norðurlandi og kom upp hugmynd í umræðum hvort
ekki mætti panta bækur að vori til eða búa til eða þýða app sem hægt væri að nota við skipulag
kennslu.

2

Samstarfsfundur FG með svæðaformönnun og viðræðunefnd - 26. september 2019

KR
Páll Erlingsson sagði haustfund trúnaðarmanna hafa verið í byrjun sept. Þar hafi m.a. verið rætt um
mismunandi túlkun á veikindarétti í orlofi og júlí sé ekki lengur sjálfkrafa skilgreindur sem
sumarleyfismánuður. Rætt var um nauðsyn þess að skilgreina sumarleyfi í vinnustund annars vegar
og endurmenntun hins vegar ef atvinnurekandi setur ekki skýrar línur þar á milli.
Páll skýrði frá því að fulltrúar kennara í skólanefnd sveitafélaga hefðu verið boðaðir á fund með
stjórn svæðafélaga til að fá þá að borðinu, ná að vinna betur með þeim og halda hvor öðrum
upplýstum. Fram kom að sum sveitarfélög skipti árlega eða oftar um fulltrúa í skólanefnd í stað þess
að byggja upp reynslu.
Þorgerður benti á að Samband sveitarfélaga vilji ekki samræma greiðslur til nefndarmanna og þess
vegna sé sums staðar greitt fyrir setu í skólanefnd en annars staðar ekki. Skólanefndir séu faglegur
vettvangur fyrir kennara til þess að koma málefnum sínum á framfæri.
Í umræðum undir skýrslu KR, kom fram ósk um að listi um trúnaðarmenn á hverju svæði fyrir sig
yrði sendur út.

KMSK
Kristgerður sagði að trúnaðarmannafundur yrði haldinn á 1. október á Flúðum. Endurnýjun
trúnaðarmanna væri nokkur á svæðinu en það vantaði lista yfir trúnaðarmenn. Kristgerður segir að til
standi að boða skólanefndarfulltrúa á fund til að fá upplýsingar frá þeim og veita þeim upplýsingar til
að vinna með.

KS
Kolbrún sagði góða stemmingu á trúnaðarmannafundi KS, 25. september og verið sé að vinna í því að
halda haustþing á næstunni.
Þorgerður lagði í lok umræðu aftur áherslu á mikilvægi þess að draga fulltrúa kennara í skólanefndum
sveitafélaga meira inn í hringiðuna, uppfræða þá og fá upplýsingar frá þeim.

3.

ÖNNUR MÁL

Rætt var um næsta samráðsfundur stjórnar FG og svæðaformanna. Fram kom máli Þorgerðar að þann
fund væri í fyrsta lagi hægt að halda í lok nóvember.
Sigurhanna og Rakel yfirgáfu fundinn um kl. 15:30 til að ná flugi heim, Anna Guðrún um 16:40 og
Jens 17:20.

Fundi lauk kl.17:35.
Sigurður Freyr Sigurðsson ritar fundargerð.
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