Stjórnarfundur FF - 13. fundur 13. ágúst 2019

STJÓRNARFUNDUR FÉLAGS FRAMHALDSSKÓLAKENNARA
13. fundur þriðjudaginn 13. ágúst 2019, kl. 14-16
Mættir: Baldvin Björgvinsson, Sigrún Lilja Guðbjörnsdóttir, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir,
Helga Jóhanna Baldursdóttir, Simon Cramer Larsen, Óli Njáll Ingólfsson og Guðjón H. Hauksson
varaformaður sem stýrði fundi.
Steinunn Inga Óttarsdóttir ritaði fundargerð.

-O-O-O1.

SAMEIGINLEGT SKJALAUMHVERFI Í TEAMS

Framvegis verður TEAMS notað til skjalavörslu og formlegra samskipta í stjórn FF.

2.

BRÉF TIL FÉLAGSMANNA UM FRAMBOÐSFREST OG FRAMKVÆMD
KOSNINGA

Samþykkt að senda það út á morgun, 14. ágúst.

3.

FULLTRÚAFUNDUR EÐA AUKAAÐALFUNDUR

Rætt um hvort halda eigi fulltrúafund eða aukaaðalfund með haustinu. Eftir að hafa leitað álits
lögfræðings KÍ var ákveðið að boða til fulltrúafundar föstudaginn 4. október nk. Efni fundar er að
lýsa kjöri nýs formanns, fá fréttir úr héraði og af milliþinganefnd og samningamálum auk þess
sem jafnréttismál FF verða á dagskrá.

4.

FRAMBOÐSFUNDUR Í GERÐUBERGI, 11. SEPTEMBER KL 20

Ákveðið að frambjóðendur til formanns FF kynni sig á opnum framboðsfundi. Öll framboð verða
kynnt á vef KÍ þegar framboðsfrestur rennur út, 5. september nk.

5.

VARAMAÐUR Í STJÓRN FF OG FORMAÐUR VIÐRÆÐUNEFNDAR

Þar sem Guðríður Eldey er farin til annarra starfa og Guðjón er starfandi formaður vantar einn
aðalmann í stjórn. Baldvin Björgvinsson er fyrsti varamaður og er boðinn velkominn til starfa.
Guðjón er formaður samninganefndar eins og lög gera ráð fyrir og Sigrún Lilja verður formaður
viðræðunefndar.

6.

TILNEFNING Í SAMRÁÐSHÓP RÁÐUNEYTIS

Hópurinn er skipaður fulltrúum frá leik-, grunn- og framhaldsskóla, KÍ, skólastjórnenda,
Menntavísindasviðs HÍ og hug- og félagsvísindasviðs HA. Auk þess er fulltrúi frá Sambandi
íslenskra sveitarfélaga. Hlutverk fulltrúa FF í hópnum er að fjalla um framkvæmd og innleiðingu
nýrra menntalaga nr. 95/2019. Formanni falið að vekja athygli á að það vantar fulltrúa frá
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ráðuneyti mennta- og fjármála. Ákveðið að tilnefna Guðjón H. Hauksson og Helgu Jóhönnu
Baldursdóttur. Ráðherra velur síðan fulltrúa eftir kynjahlutföllum og því tekur annað þeirra sæti í
samráðshópnum. Stjórn veitti leyfi til að skólamálanefnd FF verði virkjuð til dáða í þessu
mikilvæga verkefni.

7.

GREIÐSLUR FYRIR SETU Í MILLIÞINGANEFND

Milliþinganefndin hefur fundað níu sinnum. Næsti fundur er 27. ágúst. Formanni falið að ganga
frá greiðslum við fulltrúa FF fyrir fundasetu.

8.

STEFNUMÓTUNARFUNDUR

Ákveðið að halda fund með stjórn og samninganefnd FF í Edinborg 1. nóvember. Í leiðinni verða
skosku kennarasamtökin heimsótt, skoska kennararáðið skoðað og George-Heriots skóli býður til
skólaheimsóknar með hádegisverði.

9.

ÖNNUR MÁL
9.1. Guðjón tekur þátt í umræðufundi í meistaranámskeiði í Háskólanum á Akureyri 11.
október um álitamál í menntamálum.
9.2. Ákveðið að funda með stjórn FS fljótlega til að ræða sameiginleg mál auk þess sem
árlegur fundur með stjórn FS og Vísindasjóðs er á döfinni.
9.3. Einn fulltrúi í samninganefnd mun hverfa til starfa sem kjörinn fulltrúi í sínu
sveitarfélagi. Verið er að athuga með félagsaðild viðkomandi og rétt til áframhaldandi
setu í samninganefnd.
9.4. Bréf barst frá Persónuvernd þess efnis að móttekið sé svarbréf FF vegna kvörtunar
félagsmanns sem hafði frest til 7. ágúst að bregðast við efni þess.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 16:00.
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