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2. stjórnarfundur Félags framhaldsskólakennara 2014-2017
Haldinn mánudaginn 14. apríl 2014
Í fundarsal í kjallara Kennarahússins
Fundur settur kl. 16:12, mánudaginn 14. apríl 2014, í fundarsal í kjallara KÍ-hússins, Laufásvegi 81.
Mættir: Guðríður Arnardóttir formaður, Anna María Gunnarsdóttir starfsmaður FF, Elna Katrín
Jónsdóttir starfsmaður FF, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Kjartan Þór Ragnarsson, Reynir Þór
Eggertsson, Elías Þorsteinsson varamaður, Helga Helena Sturlaugsdóttir varamaður og Sigríður
Ragna Birgisdóttir varamaður.

1.
Fundargerð síðasta fundar
Samþykkt.
2.
Ráðning formanns
Ráðning Guðríður Arnardóttur sem starfsmanns FF staðfest með undirskriftum stjórnarfólks.
3.
Kjarasamningur
Nýr kjarasamningur við ríkið undirritaður 4. apríl s.l. Greinargerð kynningarfulltrúa KÍ um
umfjöllun fjölmiðla um verkfallið lögð fram. Þar kom fram hörð gagnrýni á upplýsingaskort frá
FF/FS eftir undirritun kjarasamning, auk ábendinga um breytingar.
Umræður sköpuðust, t.a.m. um harkalegt orðalag í greinargerðinni. Þá var áréttað að
kynningarnefnd FF/FS hefði staðið sig með prýði á meðan á verkfallinu stóð. Þær raddir heyrðust
að kynningarsviðs KÍ hefði verið allt of langt frá verkfallinu og samningaviðræðunum, svo að ekki
hefði náðst það upplýsingaflæði á lokametrunum sem hefði verið nauðsynlegt. Rætt um að það
þyrfti að taka fyrir verkferla og árétta þjónustuhlutverk kynningarsviðs við samninganefnd. Þetta
verður tekið upp aftur á öðrum fundi.
Ákveðið að senda örstutt bréf til félagsmanna um helstu atriði samningsins til að vinna gegn
ranghugmyndum um efni hans.
4.
Skýrsla verkfallsstjórnar
Fulltrúar í Verkfallsstjórn komu á fundinn: Sigurður Ingi formaður, Kolbrún Elfa, Lóa Steinunn,
Kristján Ari, Benedikt og Baldur.
Sigurður Ingi fór með framsögu í tengslum við skýrsluna.
Verkfallsstjórn hittist á fundi í upphafi hvers dags, enda komu upp spurningar á hverjum degi, og
hægt að leysa úr þeim flestum vegna þessa fyrirkomulags.
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Verkfallsvarsla gekk prýðilega í Reykjavík, en nauðsynlegt er að efla tengsl um landið, sér í lagi á
þeim stöðum þar sem bara 1 framhaldsskóli er starfandi á stórum svæðum. Elías tók undir þetta
síðar í umræðum.
Helstu vandamál
Kennsluvefir og -þing á netinu. Verkfallsstjórn telur að nauðsynlegt sé að slíku verði undantekningalaust lokað um leið og verkfall hefst, enda veikist verkfallsvopnið ef stór hluti af vinnu
kennara sé opinn nemendum á meðan á verkfalli stendur.
Það tók talsverðan tíma að fá annan fulltrúa í undanþágunefnd, en það var Þórir Ólafsson. Samstarf
þar gekk vel. Undanþágubeiðnir voru aðallega í tengslum við kennslu fatlaðra nemenda og ferðalaga námshópa. Ekki var hægt að veita undanþágur vegna fatlaðra nemenda. Það væri í trássi við
lög um verkföll. Undanþágur á bara að veita í neyðartilvikum. Aftur á móti var fötluðum
nemendum leyft að koma í skólana þar sem sveitarfélögin máttu veita umönnunarþjónustu, en ekki
kennslu. Engar undanþágur voru veittar vegna námsferða, en a.m.k. ein slík var farin, á vegum
Kvennaskólans. Verkfallsstjórn telur að þar hafi verið um ótvírætt verkfallsbrot að ræða og vísar því
til stjórnar að taka ákvörðun um framhald málsins. Sigurður ítrekaði að verkfallsvopnið væri ekki
gjöf heldur hefði áunnist með baráttu og fórnum og það væri skylda okkar að skila því beittu til
þeirra sem á eftir koma. Sjá umræður hér síðar.
Vafamál
Fólk í veikindaleyfum:
Fara tímabundið á verkfallsbætur en detta alveg út af sjúkradagpeningum fyrir vikið. Þetta þarf að
skoða.
Kennarar í veikindaforföllum:
Verkfallsstjórn telur að um verkfallsbrot sé að ræða en skv. lögfræðiáliti var hugsanlegt að slíkt mál
tapaðist fyrir dómstólum. Vísað til stjórnar FF að skoða málið.
Ráðningar verktaka í kennarastörf:
Verkfallsstjórn vísar því til stjórnar FF að láta kanna hvort löglegt sé að ráða sama fólkið í talsvert
mikla kennslu, ár eftir ár, sem verktaka. Við Tækniskólann reyndist um 30 kennarar vera á slíkum
samningum, með 10-20 stunda kennslu á viku.
Kristján Ari fékk orðið:
Hann tók undir með Sigurði Inga um góðar umræður á fundum verkfallsstjórnar. Vildi þó benda á
að í skipun verkfallsstjórnar hefði valdsvið og ábyrgð ekki verið nægilega vel skilgreint, sér í lagi
þegar stjórnin getur tekið fordæmisgefandi ákvarðanir og völd sem gætu bakað KÍ skaðabótaskyldu.
Þá benti hann á að menntamálaráðuneytið hefði áður en verkfall skall á sent nemendum og
forráðamönnum bréf, án samráðs við FF/FS, um ýmislegt sem við kom fyrirhuguðu verkfalli, t.d. að
námsvefir yrðu áfram opnir. Þetta var einhliða ákvörðun ráðuneytisins og þetta þyrfti að ræða við
fólk þar. Kristján ítrekaði álit verkfallsstjórnar að þessum vefum þyrfti að loka enda verkfallsvarsla
varla möguleg. Hanna Björg tók undir þetta síðar. Þá gagnrýndi Kristján Ari sveitarfélögin fyrir að
bregðast seint við þegar kom að fötluðum nemendum - eyða tíma í að sækja um undanþágur sem
vitað væri að fengjust ekki.
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Baldur:
Í samstarfi við lögfræðing KÍ þarf að skoða nákvæmlega heimildir skólameistara til að ganga í störf
kennara.
Almennar umræður
Guðríður lagði til:

að farið yrði í að semja fastar verklagsreglur í verkfalli, t.d. varðandi netið,

að staða stundakennara og verktaka yrði skoðuð. Þetta ætti líka við um grunnskólann
svo að réttast er að KÍ reki málið.
Elna tók undir að tímabært væri að skoða stöðu verktaka. Það þyrfti að skrifa í ráðuneytið og kanna
það hvort skólum sé þetta yfir höfuð heimilt. Hún teldi svo ekki vera miðað við orðalag laga og
reglugerða. Þá þyrfti líka að skoða stöðu þeirra sem ekki væru aðilar að verkfalli en væri gert að
fara í verkfall. Í þessu samhengi benti Baldur á úttekt ríkisendurskoðunar á gerviverktöku við HÍ.
Miklar umræður sköpuðust um námsferð sem farin var á vegum Kvennaskólans. Ákveðið að setja
málið í ferli, kalla eftir upplýsingum svo að hægt verði að taka endanlega afstöðu í málinu og hvað
skuli gert. Verkfallsstjórn telur að um skýrt verkfallsbrot hafi verið að ræða og fundarmenn áréttuðu
að nauðsynlegt væri að kvika hvergi frá kröfum um að verkfallsbrot ættu sér ekki stað, enda um
sanngirnismál að ræða gagnvart þeim skólum sem breyttu eða aflýstu sínum ferðum í samræmi við
úrskurð verkfallsstjórnar.
Að lokum sköpuðust umræður um fé sem kennarar reiða sjálfir fram til nemendaferða. Sigurður
Ingi benti á að þetta ætti ekki að vera fjármagnað af starfsfólki heldur stofnununum. Elna tók undir,
það yrði að vinna á því hvað félagsfólk FF er tilbúið til að brjóta sinn eigin kjarasamning með alls
kyns undirboðum - það þyrfti að vinna að siðbót meðal félagsfólks.
Guðríður tók saman í lokin:

það þarf að skoða stundakennaramálið (KÍ),

það þarf að kalla eftir upplýsingum um gerviverktaka,

það er samstaða meðal fundarmanna um að ætlað verkfallsbrot fari í ferli með aðstoð
lögfræðings og stjórnar KÍ,

það þarf að vera eitt af stefnumálum nýrrar stjórnar FF í erindrekstri sínum á næstu
misserum að efla stéttarvitund félagsfólks.
Að loknum þessum lið yfirgáfu fulltrúar í Verkfallsstjórn fundinn.
5.

Önnur mál
a.
Vegna kjarasamnings - Elna Katrín
Kynning á kjarasamningi með réttum launatöflum og viðbótartöflu með óseldum
kennsluafslætti. Þá kynnti hún fundinum bréf sent 14/4 til skólameistara og trúnaðarmanna
um túlkun á samkomulagi um skólalok og hvetur stjórn til að tala máli sanngirninnar í þessu
máli.
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b.
Skipanir í nefndir KÍ eftir lagabreytingar á KÍ-þing - Guðríður
Guðríður leggur til að stjórn FF skipi þá fulltrúa sem kosnir voru á aðalfundi FF í nefndir á
vegum KÍ fram að framhaldsaðalfundi sem haldinn verður í haust. Tillagan samþykkt
einróma.
c.
Framhaldsaðalfundur FF - Guðríður
Vegna lagabreytinga hjá KÍ verður að halda framhaldsaðalfund FF eins og ljóst var fyrir
aðalfundinn. Stefnt er að því að halda hann á föstudegi í september eða október, og verður
væntanlega um að ræða hálfs dags fundahöld.
d.
Vinnufundur stjórnar FF - Guðríður
Fyrirhugað er að halda lengri fund þar sem stjórn setur sér markmið fyrir kjörtímabilið. Um
kvöldið myndi ný stjórn svo skemmta sér saman.
e.
Kynjahlutföll hjá KÍ - Hanna Björg
Hanna Björg lét bóka ítrekaðar tilraunir til að bæta formlega kynjahlutfall innan stjórna KÍ.
Hún bar upp tillögu um fléttulista í nefnd og á þingi en tillagan var felld á báðum stöðum. Þá
bar hún upp tillögu um að KÍ stæði fyrir sérstakri fræðslu ætlaða konum til að hvetja þær til
forystustarfa innan KÍ. Sú tillaga var samþykkt í nefnd en felld á þinginu. Hún lýsti yfir
vonbrigðum en hyggst halda baráttunni áfram.
f.
Fé í endurmenntun skv. nýjum kjarasamningi - Anna María
Í nýjum kjarasamningi fengust 5 milljónir á ári til viðbótar því fé sem hingað til hefur verið
ætlað í endurmenntun. Anna María leggur til að féð verði verið í annaðhvort (eða bæði):
i.
að FF/FS kanni áhuga menntunarstofnana kennara til að útbúa leiðir fyrir fólk
með BA-/BS- eða iðnpróf að ljúka meistaranámi, eða (og)
ii.
sérstakt endurmenntunarnám fyrir kennara í verk- og tæknigreinum.
Vel tekið í þessar hugmyndir og ákveðið að skoða nánar.
g.
Spurning til Elnu - Helga
Helga hefur fengið fyrirspurnir vegna álagsákvæða kennara á starfsbrautum. Skv. Elnu er
sérkennsluálag enn inni í 7. greininni.
Fundi slitið kl. 18:07
Fundarritari: Reynir Þór Eggertsson
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