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7. FUNDUR Í STJÓRN FF
30. janúar 2019
Mættir: Baldvin Björgvinsson, Simon Cramer Larsen, Sigrún Lilja Guðbjörnsdóttir, Óli Njáll
Ingólfsson, Helga Jóhanna Baldursdóttir, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir og Guðríður Arnardóttir.
Guðjón H Hauksson var á skype. Elna Katrín Jónsdóttir, fulltrúi KÍ í matsnefnd. Steinunn Inga
Óttarsdóttir ritaði fundargerð.
-O-O-OGuðríður setti fundinn. Fundargerð síðasta fundar hefur verið samþykkt og birt.

1.

LEYFISBRÉFAMÁL

Umræður um stöðu málsins sem er komið inn í samráðsgátt stjórnvalda. Skólamalanefnd FF falið
að skoða hæfniramma vegna sérhæfingar kennslu í framhaldsskóla.

2.

FRAMLÖG TIL FÉLAGSDEILDA

Endurskoðun framlaga til formanna og trúnaðarmanna lítilla deilda. Samþykkt gólf fyrir formenn
25.000 krónur og trúnaðarmenn 60.000 krónur.

3.

MILLIÞINGANEFND

Farið yfir tilnefningar um fulltrúa félagsins í milliþinganefnd KÍ sem haldið verður 2020.
Hrafnkell Tumi mætti á fundinn en stjórn felur honum umboð til setu í milliþinganefnd KÍ.
Veganesti Tuma er stöðuskýrsla FF frá 2014 og samþykktir aðalfundar FF frá 2014. Annars mun
stjórn verða í góðu sambandi við Tuma vegna framvindu málsins.

4.

STARFSGREINARÁÐ

Umræður um hlutverk starfsgreinaráða. Formanni og Helgu J. Baldursdóttur falið að kanna
verklag mismunandi starfsgreinaráða og hvort starfsgreinaráð séu ekki örugglega höfð til
leiðsagnar um innihald náms í verkgreinum.

5.

ÁRSFUNDUR FF

Ákveðið að hafa ársfund félagsins síðla í september.

6.

ÖNNUR MÁL
1.

Baldvin Björgvinsson veltir fyrir sér áhrifum nýrra laga um persónuvernd á vinnu
kennara og gagnageymslu. Hver er staða Innu og mögulegra heimilda kennara að taka
próf og verkefni með sér heim? Samþykkt að óska eftir því við stjórn KÍ að leita álits
persónuverndar vegna meðferðar gagna, bæði rafrænna og á pappír á grundvelli nýrra
persónuverndarlaga.
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2.

Stjórn ræddi ýmis sjónarhorn varðandi höfundarétt.

3.

Tíðinda er að vænta í húsnæðismálum KÍ en leit hefur staðið yfir að hentugra
húsnæði fyrir starfsemina.

Fundi slitið kl. 17:28.

2

