12. stjórnarfundur Félags framhaldsskólakennara 17. mars 2015

12. stjórnarfundur Félags framhaldsskólakennara 2014-2018
Haldinn þriðjudaginn 7. mars 2015
Í Austra fundarsal í KÍ-húsi
Fundur settur kl. 16:40.
Mætt: Guðríður Arnardóttir formaður, Guðný Lára Petersen, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir,
Kjartan Þór Ragnarsson, Reynir Þór Eggertsson, Sigríður Ragna Birgisdóttir varamaður og Elna
Katrín Jónsdóttir starfsmaður FF (vék af fundi kl. 18.00).
Helga Helena Sturlaugsdóttir varamaður boðaði forföll.

1.
Fundargerð síðasta fundar
Samþykkt.
2.
Samningsumboð vegna Tækniskólans - Guðríður
Samninganefnd félagsins ákvað á vinnufundi 7. mars sl. að halda áfram með vinnumat í
samningaviðræðum við ríkið, en taldi að staðan í Tækniskólanum væri önnur. Því var kallað eftir
því að stjórn Kennarafélags Tækniskólans tæki að sér að setja fram samningsmarkmið gagnvart
honum.
Rætt var um stöðu mála. Stjórn telur mikilvægt að stjórn KTS setji niður samningsmarkmið,
samningar við ríkið verði kláraðir fyrst, en samningar við Tækniskólann bíði þangað til
ríkissamningur liggur fyrir.
3.
Boðun varamanna á stjórnarfundi - Guðríður
Í framhaldi af síðasta stjórnarfundi þar sem einungis aðalmenn voru boðaðir til að ræða
trúnaðarbrest, þurfti að ræða stöðuna í stjórninni.
Formaður leggur til að haldið verði áfram með að boða varamenn á stjórnarfundi, en ekki á
samninganefndarfundi, nema sóst sé eftir breiðara umboði. Samþykkt samhljóða.
4.
Biðlaunaréttur kjörinna fulltrúa KÍ - Guðríður
Engar nýjar fréttir frá síðasta fundi.
5.
0,1% framlag í mannauðsmál - Guðríður
Formaður tjáði stjórn að nokkrar umsóknir í viðbót hefðu borist. Ljóst er að umsóknirnar eru
mismunandi nálægt tilganginum. Afgreiðslu málsins frestað.
6.

Fulltrúafundur - Guðríður
a.
Skýrsla stjórnar lögð fram. Stjórn samþykkir skýrslu sína.
b.
Ársreikningar. Stjórn samþykkir ársreikninga.

1

12. stjórnarfundur Félags framhaldsskólakennara 17. mars 2015

c.
d.

Endurskoðuð fjárhagsáætlun miðað við samþykkt framhaldsaðalfundar. Framlag til
trúnaðarmanna hækkar úr 750.000 í 1.000.000 kr. lögð fram.
Dagskrá fundarins lögð fram og samþykkt af öllum stjórnarmönnum. Rætt um
hugmyndir að fundarstjórum og -riturum.

7.
Almennur félagsfundur - Guðríður
Rætt var á fundi samninganefndar 7. mars að halda almennan félagsfund miðvikudaginn 25. mars
í kjölfar beiðni frá félagsmönnum, en stjórn hafa borist u.þ.b. 200 undirskriftir um almennan
félagsfund. Stjórn er ljúft og skylt að verða við þeirri beiðni og felur formanni að sjá um útfærslu
fundarins í samráði við fundarbeiðendur.
Sökum umfangs slíks fundar telur stjórn FF sér ekki fært að greiða ferðakostnað á almennan
félagsfund, en í staðinn verður fundurinn sýndur beint á netinu og tekið við tístum á Twitter.
8.

Önnur mál
a.
Umsjón - Hanna Björg
Hanna Björg kallaði eftir viðbrögðum stjórnarfólks við eftirfarandi hugmynd um útfærslu á
hvað fellur undir umsjón skv. kjarasamningi:

Lýsing á starfsskyldum kennara sem teljast til umsjónar skv. kjarasamningi,
samtals 30 mínútur á viku.

Umsýsla með mætingum þeirra nemenda sem kennari kennir.

Umsýsla með þeim þáttum sem kunna að hafa áhrif á nám nemenda í því fagi
sem viðkomandi kennari kennir, s.s. veikindi og áföll. Þetta getur varðað að
hvetja nemanda til dáða, hvetja hann til að leita ráðgjafar hjá stoðkerfi skólans,
aðstoð við nemann að endurskipuleggja nám sitt m.t.t. truflunar í námi
nemandans.

Foreldrasamskipti við ólögráða nemendur.
Fundarmenn tóku undir þessa útfærslu.

Fundi slitið kl. 19:10.
Fundarritari: Reynir Þór Eggertsson.
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