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STJÓRNARFUNDUR FÉLAGS FRAMHALDSSKÓLAKENNARA
12. fundur 9. júlí 2019, kl. 14-16
Haldinn í Austra
Mættir: Hanna Björg, Helga Jóhanna, Óli Njáll, Baldvin, Simon, Guðjón á Messenger, Sigrún
Lilja var stödd í Taílandi fyrir hönd KÍ á þingi Alþjóðasamtaka kennara (EI), Guðríður, Steinunn
Inga og Ingibjörg.
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AÐGERÐAÁÆTLUN

Guðríður setti fundinn sem er sá síðasti í hennar formennskutíð þar sem hún heldur til annarra
starfa í haust. Hún lagði fram minnisblað um þau verkefni sem framundan eru og beindi því til
stjórnar að ákveða næstu skref. Stjórn ákvað að blása strax til formannskosninga.
a.
Kjarasamningur
Nú er unnið í samráði við KÍ, stjórnvöld og opinber stéttarfélög að sameiginlegum þáttum í
kjarasamningi og fulltrúi okkar þar inni þarf að halda sjónarmiðum FF á lofti. Ákveðið að
Sigrún Lilja eigi hér sæti.
b.
Fulltrúafundur
Ákveðið að fresta fulltrúafundi sem boðaður er 19. september og halda hann þegar kjöri
formanns er lokið. Stefnan sett á föstudaginn 4. október.
c.
Tímabundin formennska og framkvæmdastjórn
Guðríður tekur við embætti skólameistara 1. ágúst. Guðjón H. Hauksson tekur við
formannsembætti þar til kosningar verða. Stungið upp á Steinunni Ingu sem framkvæmdastýru á skrifstofunni þar til nýr formaður tekur við. Samþykkt. Steinunni falið að hafa
samband við formann kjörstjórnar og uppstillinganefndar hið snarasta og hefja undirbúning
formannskosningar.
d.
Leyfisbréf
Guðjón tekur sæti í samráðshópi á vegum ráðuneytis varðandi útfærslu nýrra laga.

2.

ÖNNUR MÁL

Hanna Björg mæltist til þess að nota kynlaus orð í okkar samræðu. Ein af samþykktum síðasta
KÍ-þings var um að breyta kynjaðri orðræðu og við ættum að ganga á undan með góðu fordæmi.
Ákveðið var að senda starfsfólk og samninganefndarfulltrúa á námskeið í samningatækni með
vorinu.
Hólmfríður Sigþórsdóttir hættir sem fulltrúi í samstarfsnefnd um endurmenntun framhaldsskólakennara. Sólveig Kristjánsdóttir kennari í FLB tekur við.
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Guðríður þakkaði formlega fyrir samstarfið og fyrir gjafir og góðar kveðjur og óskaði félaginu
velfarnaðar í hvívetna.

Næsti fundur miðvikudaginn 14. ágúst kl 11.
Fundi slitið kl. 16:00, fundargerð ritaði Steinunn Inga Óttarsdóttir.
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