10. fundur (231. fundur) stjórnar Félags grunnskólakennara 25. apríl 2019

11. fundur (232. fundur) stjórnar Félags grunnskólakennara
Haldinn í Kennarahúsinu 14. júní 2019 klukkan 09:30
Mættir: Þorgerður Laufey Diðriksdóttir, Hjördís Albertsdóttir, Sigurður Freyr Sigurðarson, Jens
Guðjón Einarsson, Hreiðar Oddsson, Anna Guðrún Jóhannesdóttir og Ásta Lóa Þórsdóttir.

-O-O-OSKÓLAMÁL
Opinn fundur um vellíðan kennara
Vinnuumhverfisnefnd KÍ hefur ákveðið að halda opinn fund þriðjudaginn 4. nóvember frá 13:00
til 16:00, um vellíðan kennara, ofbeldi gegn kennurum og kulnun í starfi. Vinnuumhverfisnefnd
KÍ stendur að þessum fundi með skólamálanefndum aðildarfélaga KÍ.

Streituvaldar á vinnustöðum og fleira
Hingað kemur fyrirlesari í haust þann 4. nóvember og fjallar um streituvalda á vinnustöðum og
annað því tengt. Fyrirhugað var að nota skólamálaþingið í þennan atburð en að athuguðu máli
verður það ekki og skólamálaþingið verður nýtt í annað. Skólamálaþingið verður haldið 3.
október en dagur kennarans er 5. október. Forskrift þingsins verður „Kennarinn sem
áhrifavaldur“.
Skólamálaþingið sem átti að fara í þetta en verður notað í annað 3. október. Alþjóðdagur kennara
er 5. október. Kennarinn sem áhrifavaldur.

Kennaraskipti
Komið er á koppinn samstarf við Kanada vegna kennaraskipta þannig að ýmist er um að ræða
heilt ár eða styttri tíma - 10 daga. Ársskipti gengur þannig að kennarar skipta alveg um húsnæði
og starf. Hins vegar er hægt að fara í 10 daga og fylgjast með kennslu viðkomandi sem kæmi þá
til Íslands til að gera það sama.
Skólastjórar hafa þegar stigið þetta skref og er reynslan af því góð.
Samþykkt samhljóða að halda áfram að stíga þessi skref.

Eitt leyfisbréf
Allsherjar- og menntanefnd boðaði Þorgerði á fund vegna hótunar FF á að ganga úr KÍ ef
frumvarp um eitt leyfisbréf verður samþykkt. FF vill halda sínum sérréttindum og ætla ekki að
sætta sig við málamiðlanir.
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Kennaranám
Aðsókn í kennaranám hefur aukist frá því í fyrra um 45% og er það mikið gleðiefni. Karlkyns
umsækjendum um grunnskólanám hefur fjölgað um 67% milli ára, voru 48 haustið 2018 en eru
80 í ár. Samtals bárust 1500 umsóknir um nám við Menntavísindasvið.

Starfsnámsnemendur
Á 89. fundi samstarfsnefndar Kennarasambands Íslands og Sambands íslenskra sveitarfélaga
vegna Félags grunnskólakennara sem haldinn var mánudaginn 21. maí 2019 var gengið frá
samkomulagi við SNS um greiðslur til kennara sem falið er hlutverk leiðsagnarkennara og taka
að sér starfsnámsnema á lokaári í kennaranámi.
Það er framfaraskref í sögu félagsins þegar gengið er frá samkomulagi um greiðslur fyrir verkefni
sem eru ný í skólastarfi eins og tilraunaverkefnið um launað starfsnám kennaranema sem hefst í
haust. Þessi árangur náðist með samstilltu átaki Félags grunnskólakennara og Skólastjórafélags
Íslands.
Með þessu samkomulagi sem gildir í eitt ár gefst okkur tími til að skoða árangurinn og meta
ávinning að starfsnámsleiðinni fyrir skólastarf í landinu.
Hér má sjá samkomulagið sem búið er að að birta í fundargerð:
https://www.samband.is/media/fundagerdir-ln-og-felagsgrunnskolakennara/89_fundur_samstarfsnefndar_FG_og-SNS_21.-mai-2019_LOK.pdf.
Leiðsagnarkennari tekur í skólastarfi grunnskóla að sér leiðsögn við eftirfarandi aðila:
•
•
•

Við starfsnámsnema
Vettvangsnema
Nýliða í starfi

Þetta þýðir að forsenda fyrir ráðningu leiðsagnarkennara er ekki að það sé starfandi
starfsnámsnemi við skólann heldur getur forsendan líka verið að við skólann starfi leiðbeinandi /
nýliði í starfi.
Leiðsagnarkennarinn er faglegur leiðtogi í lærdómssamfélagi grunnskóla og er / getur verið
starfandi kennurum til ráðgjafar þegar kemur að starfsþróun og endurmenntun.
Mikilvægt er að viðfangsefni leiðsagnarkennara séu útfærð að frumkvæði skólastjóra í hverjum
grunnskóla fyrir sig í samráði við viðkomandi leiðsagnarkennara. Starfið skal þá taka mið af
umfangi leiðsagnar s.s. útfrá fjölda nema, nýliða eða annarra þeirra verkefna sem kunna að snúa
að hlutverki leiðsagnarkennara í viðkomandi grunnskóla.
Starf leiðsagnarkennara getur aldrei orðið minna en 20% starfshlutfall og er alltaf tímabundið til
eins árs í senn. Það þýðir að kennari sem tekur að sér þetta hlutverk og er í 100% starfi kennir
21 kennslustundir á viku.
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Kennari sem tekur tímabundið að sér móttöku nema / vettvangsnema sem ekki eru í starfsnámi á
lokaári, s.s. kennari á tilteknu námssviði, fellur ekki undir starfsheitið Leiðsagnarkennari.
Þessum kennurum er greitt á sama hátt og hefur alltaf verið með því fjármagni sem skólanum
berst vegna þess vettvangsnema sem um ræðir frá viðkomandi háskóla.
Leiðsagnarkennari 1: Kennari í starfsheitinu Grunnskólakennari sem tekur að sér leiðsögn
grunn raðast í launaflokk 235.
Leiðsagnarkennari 2: Kennari í starfsheitinu Umsjónarkennari eða Sérkennari sem tekur að sér
leiðsögn grunn raðast í launaflokk 237.
Leiðsagnarkennari sinnir leiðsögn við starfsnámsnema, vettvangsnema og nýliða vegna
starfa þeirra á vettvangi s.s. við undirbúning kennslu, kennsluáætlanagerð, ráðgjöf vegna
kennslu og annars samstarfs við nemendur, foreldrasamstarfs og annarra faglegra starfa sem
starfi kennara tilheyra.
Í samráði við skólastjóra kemur leiðsagnarkennari að skipulagningu, áætlanagerð, mati og
endurgjöf sem tengist leiðsögn við starfsnámsnema, vettvangsnema og nýliða og vinnur
hann þá í samstarfi við háskóla viðkomandi starfsnáms-, vettvangsnema.
Starfsnámsnemi starfar að lágmarki í 50% starfi við kennslu á lokaári kennaranáms hvort
sem námið er launað starfsnám eða ekki.
Vettvangsnemi/nemi er nemandi í kennaranámi sem ekki er starfsnámsnemi á lokaári.
Kennarar sem taka að sér leiðsögn og njóta kennsluskylduafsláttar á grundvelli greinar
2.5.2.1 í kjarasamningi KÍ og SNS njóta þeirra réttinda áfram bæði sem leiðsagnarkennarar
og í öðrum störfum þar sem um kennsluskyldu er að ræða.
Það hefur lengi verið baráttumál að fá heimild til ráðningar í grunnskólana kennara sem hefur það
hlutverk innan grunnskólans að vera í ákveðinni forystu meðal kennara skólans, þegar kemur að
faglegu leiðtogahlutverki. Kennara sem í samstarfi við skólastjórnendur er til ráðgjafar og
handleiðslu fyrir aðra kennara, nýliða, starfsnáms- og vettvangsnema, þegar kemur að ýmsum
faglegum þáttum starfsins. Kennara sem tekur að sér forystuhlutverk og tengsl, í samstarfi
háskóla og grunnskóla vegna starfsnáms- og vettvangsnema.
Þörf á slíkum leiðtoga hefur farið vaxandi vegna sífellt flóknari þátta og umfangsmeiri krafna í
starfsumhverfi skólastjórnenda. Ráðning Leiðsagnarkennara við grunnskóla mun án efa verða til
þess að styrkja skólastjórnendur í sínu faglega leiðtogahlutverki.
Grunnskólarnir okkar eru misstórir og starfsemin mismunandi þegar kemur að fjölbreyttu
rekstrarformi þeirra. Það er því mikilvægt að skólastjórar skoði vel umfang starfseminnar og nýti
sér hið nýja starfsheiti eins og frekast er kostur þegar kemur að starfshlutfalli hvers leiðsagnarkennara. Það kann líka að vera þörf fyrir fleiri en einn leiðsagnarkennara í þeim skólum þar sem
fjöldi leiðbeinenda er mikill og veruleg þörf umfangsmikillar faglegrar leiðsagnar.
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KJARAMÁL
Þorgerður fór yfir það sem hefur verið rætt í samstarfsnefnd og hvað hefur áunnist. Við tókum þá
ákvörðun að hámarka kjarasamninginn okkar og höfum unnið að því í vetur.
•

Jafngilding náms til launa. Það mál er komið til dómsstóla og er í flýtimeðferð.

•

28. maí 2019 skrifuð fimm aðildarfélög Kennarasambands Íslands undir samkomulag
um viðræðuáætlun. Félag grunnskólakennara (FG), Félag kennara og stjórnenda í
tónlistarskólum (FT), Félag leikskólakennara (FL), Félag stjórnenda leikskóla (FSL)
og Skólastjórafélag Íslands (SÍ) hafa gert samkomulag við Samband íslenskra
sveitarfélaga um sameiginlega viðræðuáætlun vegna komandi kjarasamninga.
Formenn aðildarfélaganna fimm ásamt Ragnari Þór Péturssyni, formanni KÍ, skrifuðu
undir samkomulagið í húsakynnum Sambandsins. Samkomulagið felur meðal annars í
sér að aðilar komi saman til fundar í júní, kynni skipan samninganefnda og leggi fram
helstu markmið og áherslur í komandi kjaraviðræðum. Ráðgert er að haga
samningaviðræðum þannig að umræður um sameiginleg mál aðildarfélaga KÍ verði
rædd milli samninganefndar Sambandsins (SNS) og samninganefndar KÍ en viðræður
um sértæk mál félaganna fara fram milli SNS og samninganefnda viðkomandi félaga.
Viðræðuáætlunin verður endurskoðuð 15. ágúst næstkomandi, hafi samningar ekki
náðst fyrir þann tíma. Kjarasamningar FT, FG og FL verða lausir 30. júní nk. og
samningar SÍ og FSL 31. júlí nk.

•

11. júní 2019 var fyrsti fundur haldinn í húsakynnum Ríkissáttasemjara þar sem lögð
voru drög samningaviðræðum. Fram kom á þeim fundi að ekkert yrði fundað í júlí þar
sem að verður hjá ríkissáttasemjara og ljóst að þau félög sem hafa vísað til
sáttasemjara eru ekki á leiðinni að klára samninga fyrir sumarfrí. Ákveðið var að
funda um sérmál hvers félags sem hafa staðið útaf og ágreiningur um á
samningstímanum.

•

Búið er að ákveða fund í samstarfsnefnd 20. júní nk. þar sem rætt verður við
sambandið um sumarorlofsmál, ferðarákvæði og mat á nám úr erlendum háskólum.

INNRI MÁL
Skipulagsbreytingar
Varaformaður Félags grunnskólakennara flytur sig um set. Varaformaður FG, Hjördís
Albertsdóttir, hefur tekið ákvörðun um að flytjast búferlum norður í Mývatnssveit.
Hefð hefur verið fyrir því að varaformaður FG sinni 100% starfi innan Kennarahússins.
Varaformaður er valinn af stjórn og í samráði við formann FG og í sátt við stjórn mun Hjördís
áfram sinna hlutverki varaformanns í 40% stöðu utan Kennarahússins. Hún sinnir áfram
hefðbundnum varaformannsstörfum svo sem formennsku í Skólamálanefnd FG, setu fyrir FG í
framkvæmdastjórn Skólamálaráðs KÍ og öllum þeim verkefnum sem falla þar undir. Auk þess
situr Hjördís í stjórn og samninganefnd FG. Hjördís mun starfa sem kennari við Reykjahlíðarskóla í Mývatnssveit meðfram störfum sínum sem varaformaður.
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Breytingunum fylgir óhjákvæmilega endurskipulagning á þjónustu FG en það er trú okkar að því
fylgi mikill styrkur að varaformaður FG sé í beinum tengslum við skólastarf á landsbyggðinni.

Flutningur í Borgartúnið
Flutningur í Borgartún 30 hefur gengið brösuglega þar sem mismunandi þarfir eru til staðar og
reynt er að koma til móts við mismunandi kröfur.
Verkefnamiðað vinnuumhverfi verður þar sem þýðir að það er ekki skrifstofurými heldur opið
svæði, en fundaraðstaða verður samt lokuð.

ÖNNUR MÁL
Þorgerður og Ragnar eru að fara til Thailands á heimsráðstefnu kennara í júlí.
Nýjar fartölvur afhentar stjórnarmönnum.
Félag grunnskólakennara, Skólastjórafélag Íslands, Kennarafélag Reykjavíkur og
Skólastjórafélag Reykjavíkur eru að skoða hvernig greiða skuli fyrir álag sem upp kemur í
skólum þar sem að óviðráðanlegar aðstæður koma upp t..d vegna myglu, bruna eða annarra
framkvæmda.

Fundi slitið 12:20.
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