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7. stjórnarfundur Félags framhaldsskólakennara 2014-2017
Haldinn miðvikudaginn 8. október 2014
Í minni fundarsal í Kennarahúsinu
Fundur settur kl. 15:03, miðvikudaginn 8. október 2014, í minni fundarsal í KÍ-húsinu.
Mættir: Guðríður Arnardóttir formaður, Guðný Lára Petersen, Reynir Þór Eggertsson, Sigríður
Ragna Birgisdóttir varamaður. Elna Katrín Jónsdóttir starfsmaður FF og Erna Guðmundsdóttir
lögmaður KÍ voru viðstaddar umræður um lið 2.
Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Kjartan Þór Ragnarsson og Helga Helena Sturlaugsdóttir varamaður
boðuðu forföll.

1.
Fundargerð síðasta fundar
Samþykkt.
2.
Lögfræðiálit vegna meints verkfallsbrots Kvennaskólans
Erna Guðmundsdóttir reifar stöðu mála út frá lögfræðiáliti Gísla Guðna Hall, Mörkinni
Lögmannsstofu. Lögfræðimat hans styður mat stjórnar FF að um verkfallsbrot hafi verið að ræða.
Gísli telur þó að ekki sé önnur lögformleg leið fær en að kæra málið til lögreglu, skv. ákvæðum laga
nr. 88/2008 um meðferð sakamála. Stjórn felur formanni að svara kennurum og skólameistara
Kvennaskólans með vísan í lögfræðiálitið og fjalla nánar um málið í stjórn KÍ þar sem álit Gísla
varðar öll aðildarfélag KÍ. Stjórn FF hvetur ennfremur stjórn KÍ til að leita samstarfs við önnur
samtök opinberra starfsmanna, um leiðréttingu á þeim ákvæðum laga sem gilda um verkföll og
verkfallsbrot hjá opinberum starfsmönnum.
3.
Uppgjör við Vinnudeilusjóð
Formaður lagði fram uppgjör vegna verkfallsins. Umræður urðu um skýrleika ákveðinna atriða.
Samþykkt að senda uppgjörið áfram til stjórnar vinnudeilusjóðs.
4.
Skipun í nefnd um úthlutun námsorlofa
Í framhaldi af ákvörðun síðasta stjórnarfundar var kallað eftir framboðum í þessa nefnd. Bárust
fjórar tilnefningar:

Arnar Elísson, Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ, heimspeki, starfsaldur 3 ár.

Björn Jóhannes Sighvatz, Fjölbrautarskóli Norðurlands Vestra, vélfræðingur, starfsaldur
20 ár.

Guðrún Svava Viðarsdóttir, Tækniskólanum, fataiðn, klæðskurður, kennslureynsla í
grunnskóla 11 ár og 1 ár í framhaldsskóla.

Þóra Arnardóttir, Menntaskóli Borgarfjarðar, líffræðikennari með yfir 20 ára reynslu.
Ákveðið að skipa Þóru sem aðalfulltrúa og Björn til vara.
5.
MPA-ritgerð Valgerðar Guðjónsdóttur
Í framhaldi af ákvörðun á síðasta fundi aflaði formaður nánari gagna um verð og innihald
rannsóknarinnar Ákveðið að falast eftir kaupum á ritgerðinni sjálfri, en afþakka frumgögn.
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6.
Capacent
Formaður gerir stjórn grein fyrir fyrirhuguðum fundi með fulltrúum frá Capacent, miðvikudaginn
22. okt. nk.
7.
Orlofssjóður
Trúnaðarmál.
8.
Bakhópur um læsismál
Formaður gerir stjórn grein fyrir mögulegri aðkomu félagsins að bakhópi um læsismál í tengslum
við Hvítbók menntamálaráðherra.
9.

Önnur mál
a.
Forsendunefnd - Guðríður
Guðríður situr ásamt Oddi fyrir hönd KÍ í forsendunefnd vegna kjarasamnings FF og FS frá í
vor. Útreikningar forsendunefndar sýna að framhaldsskólakennarar hafa dregist ögn aftur úr
vegna hækkana í samningum samanburðarhópa, eða um sem svarar 0,77%. Þetta verður
leiðrétt með launatöflubreytingum afturvirkt frá 1. mars 2014 og á að greiðast út 1. nóv. nk.
Ekki er þó um flata 0,77% hækkun að ræða, heldur launatöfluleiðréttingar sem skila stéttinni
að jafnaði þessari prósentuhækkun.

Fundi slitið kl. 16:42
Fundarritari: Reynir Þór Eggertsson
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