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33. stjórnarfundur Félags framhaldsskólakennara 2014-2018
Miðvikudaginn 26. apríl 2017
Mætt: Guðríður Arnardóttir, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir og Guðjón H Hauksson var á skype.
Guðný Lára Petersen og Rannveig Klara Matthíasdóttir boðuðu forföll.
Fundur er settur kl. 15:15.

1.
FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR
Samþykkt
2.
FULLTRÚAFUNDUR 2017 - DAGSKRÁ
Dagskrá fulltrúafundar 27. apríl lögð fram.
3.
SKÝRSLA STJÓRNAR
Lögð fram og samþykkt.
4.
FUNDUR FORMANNS FF MEÐ MENNTAMÁLARÁÐHERRA
Formaður gerir grein fyrir fundi sínum með menntamálaráðherra þann 18. apríl sl. Fundurinn var
boðaður að ósk FF þar sem reglugerð nr. 6/2001 var breytt gegn gildandi ákvæðum í kjarasamningi félagsins frá 2014. Fallist var á að reglugerðin stæðist ekki kjarasamning og voru
tillögur að lausn ræddar á fundinum. Ný reglugerð nr. 260/2017 inniheldur engin ákvæði um
leyfisdaga framhaldsskóla eins og fyrri reglugerð en með breyttum lögum um framhaldsskóla frá
2008 var lagastoð ekki lengur fyrir ráðherra að setja reglugerð um leyfisdaga. Málið þarf að leysa
mögulega með lagasetningu sem næst ekki á vorþingi.
Menntamálaráðherra boðaði svar við því sem fram kom á fundinum en fulltrúar FF á fundinum
lögðu til að ráðherra sendi umburðarbréf til framhaldsskólanna og þess óskað að engu yrði breytt
þar til lausn væri fundin á málinu.
5.
FUNDUR MEÐ FJÁRLAGANEFND VEGNA RÍKISFJÁRMÁLAÁÆTLUNAR
Fulltrúar FF og Skólameistarafélag Íslands hittu allsherjar og menntamálanefnd 25. apríl og
ræddu þar um þingsályktunartillögu um ríkisfjármálaáætlun til ársins 2022. Þar er gert ráð fyrir
skertum framlögum til framhaldsskólanna sem FF hefur mótmælt. Erindi verður sent til
fjárlaganefndar vegna þessa og sjónarmiðum FF komið á framfæri.
6.
SKOÐANAKÖNNUN Á VIÐHORFI FÉLAGSMANNA TIL STJÓRNENDA
Könnun verður sett í loftið 2. maí og unnin í gegnum „mínar síður“ þar sem tryggt er að einungis
einn kennari geti svarað einu sinni.
Reynir Þór Eggertsson mætir til fundarins kl 16:00

1

33. stjórnarfundur FF 26. apríl 2017

7.

ÖNNUR MÁL
a.
Guðjón H Hauksson fagnar umræðum á Alþingi um yfirvofandi kennaraskort og
sálfræðiþjónustu. Stjórn tekur undir og mun gera sitt til að halda umræðum um þetta brýna
mál lifandi.
b.
Varaforkona leggur fram erindi frá félagsmanni sem krafist hafði endurgreiðslu frá
sjúkrasjóði KÍ á meðferðarkostnaði vegna meints eineltis af hendi formanns FF. Sjúkrasjóður KÍ hafnaði erindinu þar sem meðferðaraðilinn er ekki styrkhæfur á grundvelli reglna
sjúkrasjóðs.
Varaforkonu var áfram sent erindið og falið að bera það undir stjórn FF og þá hvort FF
greiði fyrir þennan kostnað á grundvelli meints eineltis formanns FF í hans garð.
Stjórn FF fékk utanaðkomandi óháðan aðila til að framkvæma ítarlega rannsókn á
samskiptum formanns og umrædds félagsmanns. Í ljósi þess að niðurstaða rannsóknarinnar
var að ekki hafi verið um einelti að ræða af hendi formanns, telur stjórn FF engar forsendur
fyrir því að félagið greiði þennan kostnað og er erindinu því hafnað.
c.
Reynir Þór Eggertsson tilkynnir fyrirhugaða afsögn sína úr stjórn FF en hann tekur
við lektorsstöðu í íslensku máli og bókmenntum og við Háskólann í Helsinki 1. ágúst nk.
Stjórn er mikill missir í Reyni og þakkar honum sitt mikla framlag til félagsins frá 2014.
Reynir hefur verið lykilmaður í mótun vinnumats og verður gott að geta leitað til hans
áfram ef mikið liggur við. Stjórn óskar Reyni alls hins besta og þakkar innilega fyrir
farsælt og gott samstarf og óskar Finnum til hamingju með þennan happafeng.
d.

Ákveðið að hafa vorfund samninganefndar miðvikudaginn 24. maí.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl 17:05.
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