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13. stjórnarfundur Félags framhaldsskólakennara 2014-2018
Haldinn miðvikudaginn 15. apríl 2015
Í Austra fundarsal í KÍ-húsi
Fundur settur kl. 15:23.
Mætt: Guðríður Arnardóttir formaður, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Kjartan Þór Ragnarsson,
Reynir Þór Eggertsson, Guðjón H. Hauksson, Helga Helena Sturlaugsdóttir varamaður og Anna
María Gunnarsdóttir starfsmaður FF.
Guðný Lára Petersen boðaði forföll.
Nýr varamaður í stjórn, Guðjón H. Hauksson, er boðinn velkominn til starfa á fyrsta
stjórnarfundi.

1.
Fundargerð síðasta fundar
Samþykkt.
2.
Afgreiðsla styrkja vegna mannauðsverkefna - Guðríður
Umsóknarfrestur var framlengdur, bæði til að gefa meiri frest og vegna anna hjá starfsmönnum
FF að undanförnu. Anna María hefur séð um úrvinnslu á umsóknum. Farið yfir umsóknirnar og
afgreitt. Samþykkt að veita styrk til eftirfarandi verkefna:
Borgarholtsskóli
Að takast á við erfiða stjórnendur.
Umsjón: Þekkingarmiðlun, Ingrid Kulhman. 100.000 kr.
Framhaldsskóli Austur-Skaftafellssýslu
Námskeið í núvitund fyrir kennara.
200.000 kr.
Fjölbrautaskólinn við Ármúla
Þriggja fyrirlestra röð um streitu og streitustjórnun.
Umsjón: Vinnuvernd sf. 145.000 kr.
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
Að efla samkennd félagsmanna.
Umsjón: Haukur Ingi Jónasson. 120.000 kr.
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
Námskeið um húmor og gleði á vinnustað.
Umsjón: Edda Björgvinsdóttir. 150.000 kr.
Fjölmennt
Ratleikur, hópeflis- og liðsheildarvinna í Borgarnesi.
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Umsjón: Landnámssetrið Borgarnesi. 60.000 kr.
Flensborgarskóli
Námskeið í liðsheildarvinnu.
Umsjón: Áskorn sf. 195.000 kr.
Menntaskólinn við Hamrahlíð
Námskeið í Kríunesi, fyrirlestur um jákvæða sálfræði og útivera.
Umsjón: Anna Jóna Guðmundsdóttir. 200.000 kr.
Menntaskólinn á Laugarvatni
Vísindaleg aðferð í heimspekilegu og sögulegu ljósi.
30.000 kr. til fyrirlesara.
Menntaskólinn í Reykjavík
Fræðsludagur, fyrirlestrar á vegum Hamingjuhússins.
Umsjón: Þorleifur Morthens. 105.000 kr.
Fimm umsóknum var hafnað. Stjórn FF taldi fjórar þeirra ekki styrkhæfar skv. reglum og einni
var hafnað á þeim forsendum að stjórn FF hyggst nýta hluta þessa fjár til að halda sams konar
námskeið í komandi vetri, þ.e. að efla samningafærni fulltrúa kennara í samstarfsnefndum.
3.
Bréf frá fulltrúa FF í Orlofssjóði - Guðríður
Guðríður gerði grein fyrir bréfi frá fulltrúa FF í Orlofssjóði vegna ársreiknings Orlofssjóðs KÍ
2014. Stjórn ákveður að bjóða fulltrúanum á fund til að fara yfir málið.
4.
Erindi fræðslunefndar - Guðríður
Fræðslunefnd KÍ sendi öllum stjórnir, nefndir og ráð KÍ erindi þar sem beðið er um svar við
eftirfarandi spurningu fyrir lok mars: „Hvaða máli skiptir viðkomandi stjórn, nefnd og ráð fyrir
KÍ, hvaða gagn gerir hún fyrir KÍ, hvaða gagn gæti hún gert fyrir KÍ?“
Guðríður gerði grein fyrir erindinu. Hvað varðar okkur eru svörin heldur einföld. Anna María
gerði grein fyrir svari skólamálanefndar.
5.
Skýrsla SEF - Anna María
Anna María fór yfir skýrslu Samstarfsnefndar um endurmenntun framhaldsskólakennara. Meðal
þess sem nefndin er að vinna að er samstarf við háskóla um framhaldsmenntun kennara sem eru
ekki með meistarapróf og framhaldsnám í iðnfræði fyrir starfandi iðngreinakennara.
6.

Önnur mál
a.
Innri mál stjórnar - Guðríður
Innri mál stjórnar rædd.

Fundi slitið kl. 16:32.
Fundarritari: Reynir Þór Eggertsson.

2

