Stjórnarfundur KÍ - 243. fundur 28. maí 2019

243. stjórnarfundur Kennarasambands Íslands
Þriðjudaginn 28. maí 2019 kl. 09:00
Haldinn í Vestra, Kennarahúsi
Mættir: Anna María Gunnarsdóttir (AMG), Ragnar Þór Pétursson (RÞP), Haraldur Freyr Gíslason
(HFG),) Sigrún Grendal (SG), Sigurður Sigurjónsson (SS), Þorgerður Laufey Diðriksdóttir (ÞD), Ægir
Karl Ægisson (ÆÆ).
Guðríður Arnardóttir (GA) boðaði forföll, varamaður hennar, Helga Jóhanna Baldursdóttir (HJB) sat
fundinn.
Fundinn sátu einnig Anna Rós Sigmundsdóttir (ARS), Oddur S. Jakobsson (OSJ), Hannes K.
Þorsteinsson (HKÞ) 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.
Húsnæðismál.
8.
Styrkir.
9.
Vinnudagur stjórnar.
10. Önnur mál.
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Formaður setti fundinn klukkan 9:00 og bauð fundarmenn velkomna til fundarins.

1.

FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR

Fundargerð 242. stjórnarfundar var send stjórnarfólki fyrir fundinn. Engar athugasemdir og var
fundargerð samþykkt.
Til máls tók RÞP.

2.

LÖGFRÆÐIMÁL
a.
Persónuvernd
ARS sat fundinn undir þessum lið og gerði persónuverndarmál að umræðuefni. ARS sagði brýnt
að skipaður verði persónuverndarfulltrúi sem fyrst. Hlutverk persónuverndarfulltrúa er í stórum
dráttum að sjá til þess að verklag, stefna og hugbúnaður sé í samræmi við persónuverndarlög. Þá
sé það í verkahring persónuverndarfulltrúa að svara félagsfólki ef það telur á sér brotið og auk
þess annast persónuverndarfulltrúi fræðslu meðal starfsfólks.
Málið rætt og ákveðið að skoða hvaða kostir eru bestir og leggja fram tillögu á næsta
stjórnarfundi.
Til máls tóku ARS, RÞP, ÞLD, SG, ÞS, HKÞ, HFG, AMG.
b.
Endurskoðun orðræðu
RÞP reifaði erindi til stjórnar frá jafnréttisnefnd KÍ. Í erindinu er fjallað um endurskoðun orðræðu
og segir meðal annars: „mikilvægt er að yfirfara kynjaða orðræðu í rituðu og mæltu máli á vegum
KÍ og aðildarfélaga.“ Jafnréttisnefnd vísar máli sínu til stuðnings til samþykktar á 7. þingi KÍ þar
sem meðal annars kemur fram að stéttarfélög þurfi að skoða hvaða áhrif karllægt gildismat hefur á
starfsemi þeirra. Málið rætt vítt og breitt. Fram kom það viðhorf að stjórn KÍ geti ekki ein og sér
breytt orðræðu heldur þurfi að ræða málið á víðum grundvelli, meðal félagsmanna úti í skólunum.
Samþykkt að óska eftir því við jafnréttisnefnd að hún vinni áfram að málinu, efni til almennrar
umræðu meðal félagsmanna, með greinaskrifum og jafnvel fundarhöldum.
Til máls tóku RÞP, ARS, AMG, ÞLD, HFG, ÞS, SG, HKÞ, ÆÆ.

ARS yfirgaf fundinn kl. 9:35.

3.

KJARA- OG RÉTTINDAMÁL

RÞP fór almennt yfir stöðuna í kjaraviðræðum félaganna. Kjaraviðræður standa yfir hjá FF og eru að
fara í gang hjá hinum aðildarfélögunum. Rætt var um hlutverk Kjaratölfræðinefndar sem felur í sér
samstarf aðila á vinnumarkaði, ríkis og sveitarfélaga um gerð og hagnýtingu tölfræðigagna. Formenn
FG og FL reifuðu stöðuna hjá sínum félögum og rætt var um hugmynd um að aðildarfélög KÍ sem semja
við sveitarfélögin geri sameiginlega viðræðuáætlun vegna sameiginlegra hagsmunamála.
Til máls tóku RÞP, ÞLD, HFG, OSJ.
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4.

SAMSTARF AÐILA Á VINNUMARKAÐI
RÞP fór yfir það helsta sem hefur komið fram á fundum starfshóps um jöfnun launa.
Til máls tóku RÞP, OSJ, HFG, ÞLD, ÞS, ÆÆ, SG, SS, AMG.
OSJ yfirgaf fundinn kl. 10:40.

5.

SKÓLAMÁL
a.
Málþing um listkennslu
AMG sagði frá erindi fjögurra faggreinafélaga; Félagi um leiklist í skólastarfi, Samtökum list- og
hönnunarkennara á framhaldsstigi, Tónmenntakennarafélagi Íslands og Félagi íslenskra
myndlistarkennara. Félögin fjögur hafa farið þess á leit að Kennarasamband Íslands taki þátt í að
halda málþing um listkennslu sem verður haldið í Hafnarhúsinu í ágúst. Samþykkt að KÍ taki
formlegan þátt í málþinginu, AMG verður í undirbúningshópi og hugsanlega líka formaður FT.
Samþykkt að veita 400 þúsund krónum í viðburðinn.
b.
Skólamálaþing KÍ
AMG greindi frá því að skólamálaráð hefur ákveðið að Skólamálaþing muni fjalla um „kennarann
sem áhrifavald“. Skólamálaþingið er ævinlega haldið í tengslum við Alþjóðadag kennara en þar
sem hann ber upp á laugardag verður þingið haldið í Veröld – húsi Vigdísar fimmtudaginn 3.
október.
Þá sagði AMG að KÍ hefði borist óformleg beiðni um að kennarasamtökin tækju þátt í
Menntakviku 4. október. Meðal annars var lagt til að úrslit í Smásagnasamkeppni KÍ yrðu veitt á
Menntakviku. Vel tekið í þessa hugmynd og AMG falið að vinna málið áfram.
c.
Opinn fundur um vellíðan í skólastarfi
AMG sagði frá fyrirhugaðri ráðstefnu um starfsumhverfi kennara, sem haldin verður 4. nóvember
nk., en þar verður lögð áhersla annars vegar á kulnun og álag í skólastarfi. Ráðstefnan er
samstarfsverkefni þriggja nefnda KÍ; vinnuumhverfisnefndar, fræðslunefndar og skólamálaráðs.
d.
Ofbeldi
Niðurstöður könnunar FG og vinnuumhverfisnefndar á ofbeldi í skólastarfi liggja fyrir. AMG
sagði starfsmann nefndarinnar vinna að því að taka saman helstu atriði könnunarinnar. AMG lagði
til að starfsmaður nefndarinnar verði kallaður á næsta stjórnarfund til að kynna niðurstöðurnar.
Samþykkt.
e.
Leiðsögn við nýliða
AMG sagði hylla undir lok samstarfsverkefnis um leiðsögn við nýliða í kennslu en þátttakendur
hafa verið auk KÍ, Danmarks Lærerforening, IMAK, Utdanningsforbundet, Háskólinn í
Suðaustur-Noregi og Háskólinn í Åbo í Finnlandi. Ákveðið hefur verið að ljúka verkefninu
formlega með tveggja daga ráðstefnu sem fram fer hér á landi dagana 11. og 12. nóvember. Á
ráðstefnunni verður lögð áhersla á rannsóknir á nýútskrifuðum kennurum, innleiðingu í
kennarastarfið og fyrirkomulag á stuðningi við nýja kennara. Fundurinn hefur verið tengdur við
formennsku Íslands í Norrænu ráðherranefndinni 2019 og mun Lilja Dögg Alfreðsdóttir
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menntamálaráðherra ávarpa fundinn. Netsíða ráðstefnunnar verður tengd við netsíðu Norrænu
ráðherranefndarinnar en hana má finna hér: https://www.usn.no/nti/
f.
Rannsóknasjóður KÍ
AMG greindi frá því að 46 umsóknir hefðu borist í Rannsóknasjóð KÍ sem veitir nú styrki í fyrsta
sinn. Heildarupphæð umsókna nam 55 milljónum en sjóðurinn veitir alls fimm milljónir í styrki á
ári og aldrei meira en 1,5 milljón í verkefni - og er það í samræmi við samþykkt 7. þings KÍ sem
fram fór í apríl 2018. Sjóðstjórn vinnur nú að því að yfirfara umsóknir og sagði AMG að
kerfislegur vandi hefði komið upp sem gæti valdið töfum. Hún sagði ljóst að sníða verði þá
vankanta af áður en umsóknarferlið verður sett af stað á næsta ári. AMG óskaði eftir leyfi stjórnar
til að fresta úthlutun um fáeina daga af þessum sökum en reglur sjóðsins gera ráð fyrir að úthlutun
sé lokið 1. júní. Umsækjendur yrðu upplýstir um seinkun, ef af yrði, í tölvubréfi. Samþykkt.
Til máls tóku AMG, RÞP, ÞS, HKÞ, HBJ, SS, HFG, ÞLD, SG.

6.

INNRI MÁL

RÞP greindi frá stöðu Orlofssjóðs. Formaður KÍ og formaður SÍ hafa unnið með stjórn OKÍ undanfarna
mánuði að því að greina stöðu orlofshúsa, skýra verkferla og fleira. Fram kom að staðan á Flúðum er
góð og unnið er að viðhaldi á sumarhúsum í Kjarnaskógi. Ráðgert er að þeim ljúki að mestu í byrjun
júní. Þá kom fram að ný ástandsskýrsla um tvö hús KÍ við Sóleyjargötu er væntanleg og verður kynnt
stjórn þegar þar að kemur.
Til máls tóku RÞP, ÞLD, SS, SG, HFG, ÞS, HKÞ.

7.

HÚSNÆÐISMÁL

RÞP hóf máls á því að greina frá samtölum við ríkið um hugsanlega leigu á Kennarahúsinu. Niðurstaða
liggur ekki fyrir og var formanni falið að vinna áfram að málinu.
Þá greindi RÞP frá því að stjórn FF hefði fjallað sérstaklega um Borgartún 30 og fengið kynningu
arkitekts á tillögu húsnæðisnefndar. RÞP sagði málið hafa verið unnið vel af hálfu húsnæðisnefndar og
arkitekts og tímabært væri að taka ákvörðun um framhaldið.
Málið rætt vítt og breitt og fram kom hugmynd um að fresta aðgerðum og jafnvel fá fleiri hugmyndir, en
fyrirliggjandi tillögu arkitekts, að skipulagi hæðarinnar við Borgartún. Þá kom fram það viðhorf að
flutningarnir fælu í sér einstakt tækifæri til að nútímavæða starfsemina, efla samvinnu innan KÍ og bæta
um leið þjónustu við félagsmenn.
RÞP þakkaði fundarmönnum hreinskiptnar og góðar umræður. Hann sagði umræðu fundarins hafa
skilað þremur tillögum og lagði til að þær yrðu bornar undir atkvæði.
1.
2.
3.

Tillaga um að fresta málinu.
Kalla eftir fleiri tillögum, frá öðrum arkitekt eða arkitektum.
Samþykkja teikningu/tillögu Sigríðar Halldórsdóttur arkitekts og fela húsnæðisnefnd að
vinna málið áfram á þeim grunni og hefja framkvæmdir.

Tillaga 1 var fyrst borin undir atkvæði fundarins. Tillagan var felld með meirihluta atkvæða. Fulltrúi FF
sagði já og fulltrúi FL sat hjá.
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Tillaga 2 var felld með öllum atkvæðum. Fulltrúar FSL og FS sátu hjá.
Tillaga 3 var samþykkt með meirihluta atkvæða. Fulltrúi FF sat hjá, og fulltrúi FL var andvígur.
Formaður FL lagði fram eftirfarandi bókun:
Undirritaður hafnar tillögu Sigríðar Auðunsdóttur hjá arkitektastofunni ASK um verkefnastýrt
vinnuumhverfi í Borgartúni 30. Það er mitt mat að verkefnastýrt vinnuumhverfi hentar ekki
þörfum Félags leikskólakennara. Kostnaðurinn við tillöguna er mikil óvissa og er undirritaður
ekki reiðubúinn að hefja þá vegferð að ráðast í þær framkvæmdir sem tillagan krefst.
Haraldur F. Gíslason, formaður Félags leikskólakennara
Að atkvæðagreiðslu lokinni lá fyrir að húsnæðisnefnd mun vinna áfram að hugmynd Sigríðar
Halldórsdóttur. Fram kom að mikilvægt sé að láta hendur standa fram úr ermum, skipuleggja
framkvæmdir en um leið sýna ráðdeild og hagsýni á öllum sviðum. Stjórn verður upplýst reglulega um
gang mála.
Til máls tóku RÞP, HKÞ, HFG, ÞS, SS, HJS, ÞLD, ÆÆ, SG.

8.

STYRKIR

Tvær styrkbeiðnir lágu fyrir fundinum.
a.
Félag raungreinakennara sækir um styrk að upphæð 75.337 kr. vegna ferðar eins
stjórnarmanns félagsins á málþing í Stokkhólmi. Samþykkt.
b.

3F félag um upplýsingatækni og menntun sækir um styrk að upphæð 950.000 kr. vegna
vinnu við upplýsingagjöf til félaga (450.000), Íslandsmót í UT (300.000) og námskeiðsgjöld
fyrir stjórnarmenn (200.000). Félagið á rétt á 350.000 kr. og samþykkt að veita styrk að
þeirri upphæð.

Til máls tóku RÞP, ÞLD, SG, HKÞ, AMG.

9.

VINNUDAGUR STJÓRNAR

RÞP lagði til að stjórn kæmi saman til vinnufundar í júní. Þar yrði meðal annars rætt um starfsáætlun,
fundafyrirkomulag, stefnumál og fleira. Samþykkt að boða til slíks fundar.
Til máls tóku RÞP, ÞLD, SS, HFG, SG.

10. ÖNNUR MÁL
Engin önnur mál lágu fyrir fundinum.

Ekki fleira gert og sleit formaður fundi klukkan 12:39.
Fundargerð ritaði Arndís Þorgeirsdóttir
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