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1.

FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR

Samþykkt.

2.

UNDIRBÚNINGUR AÐALFUNDAR - STEINUNN

Minnisblað Önnu Maríu um undirbúning aðalfundar lagt fram. Ákveðið hefur verið að halda
fundinn 26.-27. apríl 2018 á Grand Hóteli.
Ákveðið að hafa samband við kjörstjórn hið fyrsta.
Stjórn líst vel á tímalínuna.

3.

ERINDREKSTUR VIÐ MENNTA- OG MENNINGARMÁLARÁÐUNEYTIÐ
- GUÐRÍÐUR

Guðríður upplýsir stjórn um stöðu mála í alls kyns ágreiningsmálum er varða kjarasamninginn frá
2014. Framundan er fundur í sáttanefnd þar sem leitast verður við að ná niðurstöðu um túlkun á
tilteknum atriðum kjarasamningsins.

4.

STAÐA Í SAMNINGAVIÐRÆÐUM - GUÐRÍÐUR

Guðríður og Reynir fóru yfir stöðu mála við samningaborðið.
Guðríður hefur verið boðuð á fund forsætisráðherra ásamt formanni og varaformanni KÍ,
hagfræðingi og formanni FG.

5.

LÖGFRÆÐIÁLIT UM LÖGMÆTI KENNSLUKANNANA - GUÐRÍÐUR

Gísli Hall vann lögfræðiálit fyrir félagið um lögmæti kennslukannana í framhaldsskólum.
Niðurstaða hans er sú að skólum sé þetta heimilt upp að ákveðnu marki, en það verði að vanda
vel til verka, t.d. varðandi meðferð gagna og hvernig er spurt. Þá getur skipt máli hvort um
ólögráða einstaklinga er að ræða. Formaður sendir stjórn lögfræðiálitið þegar það er endanlega
tilbúið.

6.

KARLAGATA 15 - GUÐRÍÐUR

Það er komið að alls kyns framkvæmdum á Karlagötunni, t.d. við garðinn auk nokkurs viðhalds.
Ráðist verður í þessi verk í sumar.
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7.

ÖNNUR MÁL:
a.
Bréf frá FS - Guðríður
Bréf frá FS lagt fyrir fundinn. Þar kemur fram óánægja með að stjórnendur hafi ekki fengið
1,65% hækkun í desember. Stjórn FF bendir á að 1,65% kostnaðarauki sem útfærður var
inn í nýjum vinnumatssýnidæmum hafi ekki verið launahækkun heldur farið í lagfæringar á
helstu ágöllum vinnumatsins. Sú útfærsla var ákveðin með samkomulagi 31. okt. 2016 og
voru fulltrúar FS upplýstir um það samkomulag á öllum stigum málsins.
b.
Drög að nýju reiknilíkani - Guðjón
Guðjón spyr hvort FF hafi borist drög að nýju reiknilíkani sem skólameistarar hafa fengið.
Guðríður svarar því neitandi. Stjórn telur rétt að félagið kalli eftir þessum drögum og öllum
upplýsingum um þau, t.d. hver tilgangurinn og markmið séu.
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