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32. stjórnarfundur Félags framhaldsskólakennara 2014-2018
Miðvikudaginn 22. mars 2017, í Vestra, KÍ-hús
Fundur settur kl. 15:01.
Mætt: Guðríður Arnardóttir formaður, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Reynir Þór Eggertsson,
Guðný Lára Petersen, Guðjón Hauksson og Óli Njáll Ingólfsson varamaður.
Hannes Þorsteinsson sat fundinn undir lið 2. Rannveig Klara Matthíasdóttir varamaður boðaði
forföll.

1.
FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR
Samþykkt.
2.
ÁRSREIKNINGAR - GUÐRÍÐUR OG HANNES
Hannes fer yfir ársreikninga FF. Ath. að „Fræðslusjóður“ í ársreikningum vísar til 0,1%-framlags
vegna mannauðsverkefna. Félagið stendur vel.
Hannes yfirgaf fundinn kl. 15:25.
Stjórn samþykkti ársreikninga sem kynntir verða á fulltrúafundi.
3.
ERINDI FRÁ ADHD SAMTÖKUNUM - GUÐRÍÐUR
Félagið fékk erindi frá ADHD-samtökunum í kjölfar þess að grein um ofgreiningu á ADHD var
deilt á Facebook-síðu félagsins. Formaðurinn leggur drög að svari fyrir fundinn. Stjórn felur
formanni að svara ADHD samtökunum í þeim anda sem ræddur var á fundinum.
4.
ERINDI FRÁ STJÓRN VINNUDEILUSJÓÐS - GUÐRÍÐUR
Stjórn barst erindi frá stjórn Vinnudeilusjóðs þar sem sjóðurinn tilkynnir um greiðslu á kostnaði
vegna samninga árið 2016.
5.
TRÚNAÐARMENN, KOSNING OG VINNA FYRIR FÉLAGIÐ - GUÐRÍÐUR
Formaður fór yfir stöðu mála hjá trúnaðarmönnum í kjölfar fundarins í síðustu viku. Mikilvægt er
að rækta tengsl félagsins við trúnaðarmenn, efla þekkingu og stöðu trúnaðarmanna og skýra
forsendur fyrir kjöri þeirra. Stjórn er ljóst að verkefni trúnaðarmanna eru misjöfn eftir skólum og
hefur áhuga á að endurskoða hvernig þeim er umbunað fyrir störf sín, m.a. skoða sérstakar
greiðslur til þeirra trúnaðarmanna sem sækja fræðslu hjá félaginu með tilheyrandi fyrirhöfn og
kostnaði.
6.

ÖNNUR MÁL
a.
Samstarfsvettvangur á netinu - Reynir
Ritari nefnir hugmynd sem upp kom eftir trúnaðarmannafund 14. mars sl. um að settur væri
á laggirnar samtalsvettvangur á netinu fyrir stjórn, samninganefnd, skólamálanefnd,
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trúnaðarmenn og formenn félagsdeilda. Stjórn tekur vel í þessa hugmynd og felur formanni
að kanna áhuga fólks á þessu.
b.
Vísindasjóður - Guðríður
Guðríður kynnir fyrir stjórn þá ákvörðun stjórnar Vísindasjóðs að krefjast innsetningar hjá
sýslumanni um að fyrrverandi stjórn afhendi bókhaldsgögn svo að hægt verði að ganga frá
ársreikningum sjóðsins fyrir 2016. Skýringar vantar á útgjöldum sjóðsins fyrir árið 2016
t.a.m. vegna launa- og akstursgreiðslna og lögfræðikostnaðar.
c.
Finnska leiðin - Guðjón
Hver er staðan á Finnsku leiðinni? Formaður kannar málið.
d.
Málþing EI, Unite for Quality Education and Leadership - Guðríður
Ráðstefna EI um forystu í menntun og gæði menntunar verður haldið í Rotterdam 3.-5. maí
nk. Guðríður, Hanna og Guðjón fara á ráðstefnuna.
e.
Leyfismál
Stjórn ræddi ákvörðun nokkurra skólameistara um að draga að fullu laun af kennurum fyrir
leyfisdaga. Skólameistarar geta neitað kennurum um leyfi en á grundvelli óreglulegs
vinnutíma stéttarinnar er erfitt að sjá kennara tapa launum vegna leyfis þá daga sem kennsla
er lítil sem engin, B hluti og annar undirbúningur kennslu skerðist ekki o.s.f.v. Formaður
hefur sent trúnaðarmönnum í tveimur skólum áminningu um að virða ákvæði kjarasamninga er varðar greiðslur vegna ferða með nemendur og dagpeninga. Auk þess er
mikilvægt að virða almenn hvíldarákvæði t.d. vegna kennara sem fara með gæslu á
kvöldviðburðum nemenda. Eitthvað hafa skólameistarar sem þetta á við dregið í land, en
málið er ekki endanlega afgreitt eða leyst.
f.
Könnun á skólameisturum
Guðríður fer yfir stöðuna vegna viðhorfskönnunar kennara í garð stjórnenda. Komið hefur í
ljós að SFR könnunin er ekki grundvölluð á lögum um persónuvernd og þó eru spurningar
þar keimlíkar þeim sem stjórn FF lagði fyrir félagsmenn. Formaður leitaði ráðgjafar hjá
Gallup sem hefur unnið SFR kannanirnar og leggur til að haldið verði áfram með málið á
svipuðum grunni, spurningar endurskoðaðar og svarkvarðar sömuleiðis og könnunin
framkvæmd í gegnum „mínar síður“ á KÍ vef þar sem tryggt er að allir geti bara svarað einu
sinni. Guðríður upplýsir um fyrirhugaðan fund sinn með Skólameistarafélagi Íslands.

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