Stjórnarfundur FF - 8. fundur 6. mars 2019

STJÓRNARFUNDUR FÉLAGS FRAMHALDSSKÓLAKENNARA
8. fundur 6. mars 2019 kl. 15-17
Haldinn í Menntaskólanum við Sund
Mætt: Baldvin Björgvinsson, Helga Jóhanna Baldursdóttir, Óli Njáll Ingólfsson, Sigrún Lilja
Guðbjörnsdóttir, Guðjón H. Hauksson á skype og Guðríður Arnardóttir.

-O-O-O1.

LEYFISBRÉF

Formaður fór yfir stöðuna i leyfisbréfamálum. Stjórn er beðin um að leggja áherslu á gagnrýni og
fræðslu varðandi frumvarp mennta- og menningarmálaráðherra næstu daga.

2.

HÚSNÆÐISMÁL

Kennarasamband Íslands hefur keypt 6. hæð í Borgartúni 30 og áætlað er að flytja þangað í
júníbyrjun. Stjórn leggur áherslu á að þjónusta FF verði með óbreyttu sniði í nýju húsnæði.

3.

MILLIÞINGANEFND

Milliþinganefnd KÍ verður kölluð saman á næstu dögum skv. erindi frá formanni KÍ. Hrafnkell
Tumi Kolbeinsson er fulltrúi FF. Rætt er um að nefndin fundi frekar ört og skili af sér innan fárra
vikna.

4.

GREINASKRIF

Formaður FF hvetur stjórnarmenn og aðra vel ritfæra til að taka upp pennann, rýna til gagns og
skrifa greinar í blöð og á netið um leyfisbréfamálið.

5.

LAUNALAUS LEYFI

Formaður fór yfir bréf sem sent var á skólameistara þar sem leitað er upplýsinga um frádrátt af
launum kennara vegna leyfa. Í kjölfar nýlegs hæstaréttardóms í máli ljósmæðra er ljóst að
endurskoða þarf reiknireglur vegna launalausra leyfa og taka tillit til þeirra verkefna sem veitt er
leyfi fyrir.

6.

MÁLÞING UM SKÓLAÞRÓUN

Hugmynd kom fram um að skólamálanefnd haldi málþing. Varaformaður og skólamálanefndin
hafa áhuga á að blása til ráðstefnu um fagmennsku kennara. Það þarf þó að hafa í huga að í
september verður haldin skólamálaráðstefna FF og fleiri félaga, sem gæti skarast. Varaformanni
falið að skoða þetta og vera í sambandi við Ingibjörgu sem er tengill FF við undirbúningshópinn.
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7.

VINNUMAT

Rætt um vinnumat og aðgengi fulltrúa KÍ að vinnumati kennara. Ljóst að þegar fjallað er um
vinnumat verða allir aðilar að hafa sama aðgengi að gögnum til að meta hvort rétt sé reiknað.

8.

LEIÐBEININGAR UM SKATTSKIL VEGNA LAUNAGREIÐSLNA
TIL STJÓRNAR

Gjaldkeri KÍ sendir leiðbeiningar vegna styrkja en annars eru allar nefndarþóknanir skattskyldar
tekjur og ber hver og einn ábyrgð á að telja slíkar greiðslur rétt fram.

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 17.
Fundargerð ritaði Guðríður Arnardóttir.
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