Vísindasjóður FF og FS - 26. fundur 21. maí 2019

VÍSINDASJÓÐUR FF OG FS
26. fundur í stjórn Vísindasjóðs FF og FS
21. maí 2019 kl. 16-18
Mætt: Ólafur Þórisson, Jón Ragnar Ragnarsson, Kolbrún Kolbeinsdóttir, Dröfn Viðarsdóttir og
Steinunn Inga Óttarsdóttir.
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1.

GJALDÞROT WOW OG VIÐBRÖGÐ SJÓÐA KÍ

Engin mál hafa komið upp hjá Vísindasjóði FF og FS vegna gjaldþrots WOW. Rætt um
verklagsreglur við afgreiðslu á fundum, Steinunni falið að hafa samráð við aðra sjóði um það.

2.

STYRKHÆFI SÖGUFERÐA

Styrkur er alltaf á einstaklingsgrunni og umsókn er skoðuð eftir kennslugrein kennara og hvernig
námskeið eða sambærilegt er rökstutt. Því er ekki hægt að gefa eitt svar fyrir alla umsækjendur.

3.

STYRKHÆFI HOMESTAY IMMERSION SPANISH COURSE

Styrkur er alltaf á einstaklingsgrunni og umsókn er skoðuð eftir kennslugrein kennara og hvernig
námskeið eða sambærilegt er rökstutt. Því er ekki hægt að gefa eitt svar fyrir alla umsækjendur.

4.

STYRKHÆFI MANNRÉTTINDANÁMSKEIÐS AMNESTY
INTERNATIONAL

Styrkhæfi Mannréttindanámskeiðs Amnesty International staðfest, styrkt úr A-deild fyrir
ferðakostnaði innanlands.

5.

FAGNÁMSKEIÐ

Fagnámskeið getur mögulega jafngilt háskólanámi hjá t.d. kennara sem er iðnmeistari. Þá getur
kennari sótt um og svarað því hvers vegna hann komist ekki í háskóla, og hvernig fagmenntun
nýtist í starfi.

6.

KOLEFNISJÖFNUN SEM HLUTI FERÐAKOSTNAÐAR

Hugmynd um kolefnisjöfnun sem hluta ferðakostnaðar er í athugun hjá skattyfirvöldum.

7.

ÁRÉTTING TIL MS

Áréttað til MS að skólaheimsókn verði að innihalda tvær heimsóknir sem standa í tvo daga og að
lágmarki 6 klukkustundir hvorn dag með ferðum.
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8.

UMSÓKN FJÖLMENNTAR

Skólaheimsókn Fjölmenntar samþykkt með þeim fyrirvara að dagskrá seinni dagsins verði
samkvæmt skilgreindum ramma.

9.

VAFAATRIÐI Í UMSÓKNUM

Ýmis vafamál í umsóknum afgreidd.

10. ÖNNUR MÁL
a.

Bæði aðal- og varafulltrúi frá FS, Kolbrún Kolbeinsdóttir og Dröfn Viðarsdóttir, sátu
sinn síðasta fund því þær eru á leið í námsleyfi næsta vetur. Þær lýstu ánægju sinni
með samvinnu og metnað í stjórninni og var þeim um leið þakkað fyrir
stjórnarsetuna.

b.

Næsti fundur verður ekki fyrr en í haust vegna sumarleyfa nema brýna nauðsyn beri
til.

Hér má lesa fundargerðir Vísindasjóðs.
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