Stjórnarfundur KÍ - 238. fundur 22. janúar 2019

238. stjórnarfundur Kennarasambands Íslands
Haldinn í Vestra í Kennarahúsi
Föstudaginn 22. janúar 2019 kl. 08:30 - 12:30
Mættir: Anna María Gunnarsdóttir (AMG), Ragnar Þór Pétursson (RÞP), Guðríður Arnardóttir
(GA), Haraldur Freyr Gíslason (HFG), Sigurður Sigurjónsson (SS), Sigrún Grendal (SG),
Þorgerður Laufey Diðriksdóttir (ÞD) og Þorsteinn Sæberg (ÞS).
Hjördís Albertsdóttir (HA) sat fundinn þegar liður 3 - húsnæðismál - var tekinn til umræðu.
Ægir Karl Ægisson (ÆÆ) boðaði forföll.
Fundinn sátu einnig Hannes K. Þorsteinsson (HKÞ), Anna Rós Sigmundsdóttir (ARS), Oddur S.
Jakobsson (OSJ) og Arndís Þorgeirsdóttir (AÞ) sem ritaði fundargerð.

DAGSKRÁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fundargerð síðasta fundar
Lögfræðimál
Efnahagsmál og vinnumarkaðsmál
Húsnæðismál
Skólamál
Kjara- og réttindamál
Málefni sjóða
Styrkbeiðnir
Skipan fulltrúa í milliþinganefnd
Önnur mál
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Formaður setti fundinn klukkan 8:30 og bauð fundarmenn velkomna.

1.

FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR

Fundargerð 237. fundar var send stjórn fyrir fund. Fundargerð samþykkt.

2.

LÖGFRÆÐIMÁL

Engin lögfræðimál lágu fyrir fundinum.
3.

EFNAHAGSMÁL OG VINNUMARKAÐSMÁL
a.

Fundir stjórnvalda með fulltrúum atvinnulífsins
RÞP fór yfir stöðuna almennt í kjaraviðræðum og sagði frá fundahöldum stjórnvalda og
fulltrúa atvinnulífsins. Hann sagði húsnæðismál og skattamál myndu vega þungt í
yfirstandandi og komandi kjaraviðræðum.

b.

Vinnuhópur um launatölfræði og upplýsingar frá borginni
OSJ greindi frá starfi nefndar um launatölfræði. Haldnir hafa verið 32 fundir á síðustu
mánuðum. Nefndin mun gefa út skýrslu um starfið á næstunni. Þá greindi OSJ frá samningi
KÍ við Reykjavíkurborg sem felur í sér að borgin lætur KÍ í té reglulegar launaupplýsingar
um félagsmenn. Upplýsingarnar eru ópersónugreinanlegar. OSJ sagði þegar hafa borist
upplýsingar um tímabilið 2016 og fram í september 2018. Fram undan væri vinna við að
greina þær.

c.

Staða LSR
RÞP ræddi málefni LSR sem verið hafa til umræðu á sameiginlegum vettvangi KÍ, BHM og
BSRB. Ákveðið að halda samtalinu áfram.
Til máls tóku RÞP, OSJ, ÞS, HFG, SG, ÞS, AMG, HÞK, ÞLD.

4.

HÚSNÆÐISMÁL

Samþykkt að gera tilboð vegna á 6. hæð í Borgartúni 30 sem felur í sér sambærilegt tilboð og KÍ
gerði síðast með þeirri breytingu að húsnæðið afhentist í áföngum frá 1. mars 2019 til 1. maí
2019.
ÞLD vék af fundi klukkan 9:16, áður en umræða um þennan dagskrárlið hófst og HA kom í
hennar stað. HFG vék af fundi klukkan 9:25 en óskaði eftir að eftirfarandi yrði fært til bókar:
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.
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Gengið var til atkvæða klukkan 9:40 og var tillaga um framangreint tilboð samþykkt. GA sat hjá.
Nánari umræða um tilboðið er skráð í trúnaðarbók.
Til máls tóku RÞP, GA, HÞK, AMG, ÞS, HA, SS, SG.

5.

SKÓLAMÁL

HA yfirgaf fundinn klukkan 10:15 og ÞLD tók sæti sitt á nýjan leik. HFG kom fáeinum mínútum
síðar aftur á fundinn.

a.

Aðgerðir í menntamálum
AMG hóf umræðu á tillögum verkefnahóps um aðgerðir í menntamálum. Hún sagði
tillögurnar hafa verið uppfærðar í síðustu viku en frestur til að senda inn athugasemdir hefði
runnið út í gær. AMG sagði ráðgert að aðgerðaáætlun yrði lögð fram til samþykktar á
morgun, miðvikudag, og að því loknu send til ráðherra. AMG kvaðst myndu senda stjórn
uppfært skjal um leið og það bærst.
Tillögurnar eru í stuttu máli þessar:
•
•
•
•
•
•

Launað starfsnám og framfærslustyrkur.
Leiðir til stuðnings við kennaranema við LHÍ og HR í formi skráningargjalda í
athugun.
Fjölgun útskrifaðra kennara með sérhæfingu í starfstengdri leiðsögn
(leiðsagnarkennarar).
Markviss leiðsögn fyrir nýliða í starfi á öllum skólastigum/skólagerðum.
Kynningar á aðgerðum - undir stjórn upplýsingafulltrúa mennta- og
menningarmálaráðuneytis.
Kynningarátak / vitundarvakningu undir stjórn kynningarfulltrúa háskóla.

AMG sagði stjórn verða upplýsta í framhaldinu.

b.

Menntun fyrir alla
AMG sagði fundaröðina Menntun fyrir alla hafa runnið sitt skeið á enda og von væri á
stöðuskýrslu. Stýrihópurinn sem stóð að fundaröðinni mun starfa áfram en hann er skipaður
til ársloka. Hún sagði KÍ hafa fengið hrós fyrir að innlegg félagsmanna á þessum fundum.
AMG sagði fundi með tónlistarskólakennurum á döfinni og jafnframt væri áformað að
funda með grunn- og framhaldsskólanemum. Næstu skref myndu meðal annars fela í sér að
farið verði yfir fjármögnun kerfisins og könnuð verði þörf á starfsþróun. Í þessu sambandi
mætti nefna samstarf við Menntamiðju, sem er fræðsluátak um starfsþróun í þágu
menntunar fyrir alla. Átakið var stutt af Samstarfsráði um starfsþróun kennara og
skólastjórnenda og Stýrihópi um menntun fyrir alla.

c.

Samstarfsráð um starfsþróun
AMG sagði frá Samstarfsráði um starfsþróun; meðal annars að þar væru nýir undirhópar að
taka til starfa; kynningarhópur, stoðkerfishópur, háskólahópur og kostnaðargreiningar-
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hópur. Það kæmi í hlut AMG og ÞS að leiða stoðkerfishópinn sem jafnvel yrði skipt í
tvennt. Þá muni nýr starfsmaður væntanlega taka til starfa um næstu mánaðamót. Stefnt
væri að fundi í öllu Samstarfsráðinu í apríl.

d.

Hæfniviðmið og hæfnirammar
AMG hóf umræðu um hæfniviðmið sem hugmyndin er að taka upp er kemur að útgáfu
leyfisbréfa til kennslu. AMG sagði ljóst að hugmyndir um hæfniviðmið væru óljósar og
mörgum spurningum ósvarað. Hún vísaði því næst í skólamálastefnu sem samþykkt var á 7.
þingi KÍ í fyrra þar sem meðal annars segir að það þurfi mismunandi menntun eftir skólastigum. Málið rætt í þaula og lögð fram tillaga um að varaformanni verði falið að taka
saman punkta um málið þar sem fram komi sú skoðun stjórnar KÍ að nauðsynlegt sé að
vinna slík hæfniviðmið vel og byggja á þeirri vinnu sem unnin hefur verið, t.d. hjá
háskólunum. AMG mun senda drög að slíku minnisblaði á stjórn á morgun. Þá geti stjórn
tekið afstöðu til þess hvort formaður fari með plagg með uppfærðum hæfniviðmiðum á
áformaðan fund um leyfisbréfamál sem fram fer í menntamálaráðuneytinu á föstudag.
Samþykkt.
Til máls tóku AMG, ÞLD, GA, HFG, SS, SG, ÞS.

6.

KJARA- OG RÉTTINDAMÁL

RÞP lagði fram tillögu um að haldinn verði vinnufundur þar sem farið verður yfir álitamál er
varða kjör og réttindi og sameiginlega hagsmuni félagsmanna. Málið rætt, ákvörðun frestað.
Til máls tóku RÞP, GA, ÞLD, SG.

7.

MÁLEFNI SJÓÐA
a.

Sjúkrasjóður
RÞP greindi frá fyrirhuguðum fundi stjórnar sjúkrasjóðs og sambærilegra fulltrúa frá BSRB
og BHM í byrjun febrúar. Efnt verður til samtals um stefnumörkun sjúkrasjóðum í ljósi
erfiðleika sem steðja að sjóðunum nú um stundir. Þá sagði RÞP ástæðu til að ýtt verði eftir
kröfu um að greiðslur úr sjúkrasjóði verði skattfrjálsar en yfirvöld gáfu fyrirheit um slíkt
fyrir áratug.

b.

Orlofssjóður
Greint var frá því að RÞP og ÞS hafi átt fund með stjórn OKÍ. Ákveðið var á fundinum að
endurskoða ýmislegt er varðar rekstur OKÍ. Þá var einnig ákveðið að yfirfara allt verklag í
skipulagi og starfsemi sjóðsins. Farið verði í að skoða eignasafn sjóðsins með tilliti til
viðhaldsverkefna sem þarf að ráðast í. Einnig kom fram að útbúin verða erindisbréf fyrir
stjórn og starfsfólk OKÍ í samræmi við nýja verkferla.
Óskaði formaður eftir umboði stjórnar þess efnis að hann og ÞS myndu vinna áfram að
málinu með stjórn OKÍ. Samþykkt.
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c.

Skipan í stjórnir, nefndir og ráð
RÞP bað formenn að yfirfara skipan sinna félaga í stjórnir, nefndir og ráð og skila fyrir
næstkomandi þriðjudag.
Til máls tóku RÞP, AMG, SG, GA, HKÞ.
RÞP yfirgaf fundinn klukkan 10:50 og tók AMG við fundarstjórn.

8.

STYRKBEIÐNIR
a.

Félag íslenskra sérkennara sækir annars vegar um styrk að upphæð 350.000 kr. vegna
starfs innanlands og hins vegar um styrk að upphæð 150.000 kr. vegna norræns
samstarfs. Um er að ræða nýtt sameinað félag. Samþykkt að veita 350.000 í styrk.

b.

Félag heimspekikennara sækir um styrk að upphæð 200.000 kr. vegna námskeiðs um
heimspeki í leikskóla. Samþykkt.

c.

Félag kennsluráðgjafa sækir um styrk að upphæð 51.835 kr. vegna starfsdags og
aðalfundar. Samþykkt.

d.

Samtök kennara í viðskipta- og hagfræðigreinum sækja um styrk að upphæð 175.000
kr. vegna fundar í Helsinki í Finnlandi. Samþykkt.

Til máls tók AMG.

9.

SKIPAN FULLTRÚA Í MILLIÞINGANEFND

Rætt var um fyrirkomulag milliþinganefndar og samþykkt 7. þings þar að lútandi. Tilnefningar
aðildarfélaganna eru eftirfarandi:
•
•
•
•
•
•
•

Fulltrúi FF er Hrafnkell Tumi Kolbeinsson.
Fulltrúi FG er Þorgerður Laufey Diðriksdóttir.
Fulltrúi FL er Þröstur Brynjarsson.
Fulltrúi FLS er Ásta María Björnsdóttir.
Fulltrúi FS er (fulltrúi FS var fjarverandi og því enginn tilnefndur að svo stöddu).
Fulltrúi FT er Sigrún Grendal.
Fulltrúi SÍ er Svanhildur María Ólafsdóttir.

Þá var formanni og varaformanni falið að vinna að málinu áfram; meðal annars með því að finna
heppilegan verkefnastjóra. Fram kom sú skoðun að gæta ætti ráðdeildar og hagsýni við þá
ráðningu.
Til máls tóku AMG, GA, SS, ÞS, ÞLD.
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10. ÖNNUR MÁL
a.

Ársfundur KÍ 2019
Stefnt er að ársfundi í byrjun apríl. Kom í ljós að fyrirhuguð dagsetning stangast á við
ársfund FL. Formanni falið að finna annan dag fyrir ársfund KÍ og upplýsa stjórn í
framhaldinu um stað og stund.

b.

Fjárhagsáætlun
HKÞ greindi frá því að á 7. þingi KÍ, sem fram fór í apríl á síðasta ári, hafi verið samþykkt
fjárhagsáætlun til fjögurra ára. Unnið væri samkvæmt þessari áætlun og gerði HKÞ að
tillögu sinni að þegar endurskoðaðir reikningar lægju fyrir þá yrði fjárhagsáætlun lögð fyrir
stjórn. Þá væri hægt að meta hvort og þá hvaða breytingar væru í kortunum og taka afstöðu
til þeirra. Samþykkt.

c.

Styrkur til Starfsmannafélags KÍ
Samþykkt að veita Starfsmannafélagi KÍ styrk að upphæð 350 þúsund krónur. Fram kom að
farist hefði fyrir að afgreiða erindi þetta fyrir árslok.

d.

Styrkur til BKNE
Samþykkt að veita 283.450,- króna styrk til BKNE vegna viðburðar á Akureyri á
Alþjóðadegi kennara 2018.

e.

Forystufræðsla 2019
AMG kynnti drög að dagskrá fræðslu fyrir forystufólk KÍ sem fram fer þann 13. og 20
febrúar næstkomandi í Reykjavík og á Akureyri.

Fleira var ekki gert og var fundi slitið klukkan 13:00.
Fundargerð ritaði Arndís Þorgeirsdóttir
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