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18. stjórnarfundur Félags framhaldsskólakennara 2014-2018
Miðvikudaginn 18. nóvember 2015
Í Austra í KÍ-húsi
Fundur settur kl. 16:13.
Mætt: Guðríður Arnardóttir formaður, Guðný Lára Petersen, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Reynir
Þór Eggertsson, Helga Helena Sturlaugsdóttir og Guðjón Hauksson varamaður (á Skype).

1.
FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR
Samþykkt.
2.
MÁLEFNI VÍSINDASJÓÐS - GUÐRÍÐUR
Í ljósi þess að nú hefur sjóðsstjórn Vísindasjóðs kært Kennarasamband Íslands til lögreglu, telur
stjórn FF rétt að hefja undirbúning að boðun aukaaðalfundar um málefni sjóðsins. Stjórn FF telur
eðlilegt að félagsfólk fái allar upplýsingar um málið, frá öllum hlutaðeigandi, á þessum æðsta
vettvangi félagsins.
3.
FÉLAGSDÓMUR - GUÐRÍÐUR
Undirbúningur er hafinn við það að vísa í félagsdóm ágreiningi um þau ákvæði 7. gr.
kjarasamningsins frá 2014 sem snúa að styttingu. Málið hefur verið tekið upp á tveimur fundum
sáttanefndar, en án árangurs. Frekari upplýsingar og umfjöllun um málið verða á næsta fundi
samninganefndar 9. des. nk.
4.

ÖNNUR MÁL
a.
Reikniverkið í MA - Guðjón
Í samræmi við spurningar um persónuverndarsjónarmið er búið að fjarlægja
samantektarblaðið úr reikniverki verkefnisstjórnar, þ.e. því skjali sem opið er almennum
kennurum við MA. Þetta er að valda fagstjórum erfiðleikum við kennsluskiptingu næsta árs
- að sjá ekki útkomu úr vinnumati.
Guðríður telur eðlilegt að fagstjórar hafi aðgang að frekari upplýsingum um niðurstöður
vinnumats einstakra kennara.
Hanna telur eðlilegt að fagstjórar fái þessar upplýsingar, í ljósi þess að þeir eru orðnir
stjórnendur í hlutastarfi.
Helga Helena tekur undir það, enda hafa fagstjórar hingað til haft yfirsýn yfir
kennsluskiptingu innan deildar, og þar með yfirvinnu. Að auki eru stundaskrár kennara
opinberar, þannig að það ætti að vera auðvelt að sjá vinnumat hvers og eins kennara.
Guðjón hvetur til þess að fá úr þessu skorið formlega, hvort vinnumatsskjalið megi ekki
standa öllum kennurum opið.
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Guðríður leggur til eftirfarandi bókun:
Fyrir næsta stjórnarfund liggi fyrir lögfræðiálit um hvort niðurstöður vinnumats
einstakra kennara megi gera opinberar í kennarahópnum.
Bókunin samþykkt.
b.
Fulltrúi í vinnumatsnefnd 4 - Reynir
Halldóra Sigurðardóttir, fulltrúi KÍ í vinnumatsnefnd um íslensku og erlend mál, hefur
óskað eftir leyfi á vorönn. Stjórn felur Reyni að finna fulltrúa í hennar stað.
c.
Sýnileiki stjórnar FF - Hanna Björg
Hanna Björg telur nauðsynlegt að auka sýnileika stjórnar, og nota t.d. Rauða eplið til að
halda uppi umræðu um félagsmál, kærumál og skólamál.
Stjórn vill vera sýnileg og ákveðið að gefa út Rautt epli eftir hvern stjórnarfund, þar sem
fjallað væri um viðfangsefni stjórnarinnar, auk þess sem félagsfólk fengi þar vettvang til að
skiptast á skoðunum um málefni félagsins.
d.
Flokkun áfanga - Helga Helena
Helga Helena lýsir áhyggjum af flokkun áfanga í reiknilíkani menntamálaráðuneytisins, og
því að vinnumatsnefndir geti ekki úrskurðað í málinu. Koma þarf á einhverju formlegu ferli
til að taka á slíkum deilumálum.
Guðríður telur rétt að skoða hvort einstök mál, þar sem grunur leikur á að verið sé að flokka
áfanga þvert á reiknilíkanið og grunnviðmið vinnumats, geti átt heima í sáttanefnd.

Ekki fleiri önnur mál
Fundi slitið kl. 18:03
Fundarritari: Reynir Þór Eggertsson
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