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5. stjórnarfundur Félags framhaldsskólakennara 2014-2017
Haldinn föstudaginn 29. ágúst 2014
Í fundarsal í Norræna húsinu
Fundur settur kl. 11:16, föstudaginn 29. ágúst 2014, á vinnufundi stjórnar í fundarsal í Norræna
húsinu.
Mættir: Guðríður Arnardóttir formaður, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Reynir Þór Eggertsson og
Helga Helena Sturlaugsdóttir varamaður. Sigríður Ragna Birgisdóttir varamaður mætti kl. 11:32.
Seinna komu Elna Katrín Jónsdóttir starfsmaður FF, Anna María Gunnarsdóttir starfsmaður FF og
Guðný Lára Petersen aðalmaður síðar. Kjartan Þór Ragnarsson aðalmaður boðaði forföll á fundinn,
en tilkynnti komu í kvölddagskrá.

1.
Fundargerð síðasta fundar
Samþykkt.
2.
Framhaldsaðalfundur
Guðríður gerði grein fyrir því að undirbúningur fyrir framhaldsaðalfundinn 19. september nk. væri í
fullum gangi. Fundurinn verður haldinn í FB, samlokur verða á boðstólum í upphafi fundar, og
fundargögn nokkurn veginn tilbúinn. Allt er sem sé í eðlilegu ferli. Fjárhagsáætlun verður lögð fyrir
fundinn. Þá var rætt um fundarstjórn og -ritara, og töldu fundarmenn rétt að sama fólk yrði kallað til
starfa og á aðalfundinum í mars sl.
3.
Mögulegt verkfallsbrot Kvennaskólans - staðan
Guðríður tjáði fundinum að málið væri enn til skoðunar og væri svara að vænta á næsta fundi.
4.
Tilnefning fulltrúa í nefndir og ráð á vegum KÍ
Guðríður tjáði fundinum að búið væri að virkja kjörstjórn og uppstillingarnefnd fyrir framhaldsaðalfundinn. Aftur á móti á stjórn FF eftir að tilnefna fulltrúa í þriggja manna nefndir á vegum KÍ.
Guðríður lagði til að frekari upplýsinga yrði aflað um hvaða nefndir væru líklegar til að falla í hlut
FF áður en tilnefnt yrði og var það samþykkt.
5.
Íbúð á Karlagötu 15
Guðríður gerði stjórn grein fyrir stöðu mála í framhaldi af því að að stjórn ákvað á síðasta fundi að
leggja til við framhaldsaðalfund að íbúð félagsins að Karlagötu 15 yrði ekki seld að sinni heldur
leigð út á markaðsvirði. Væntanlegur leigjandi hætti við og því stendur félagið frammi fyrir
skyndiákvörðun um hvort félagið vilji eiga eða selja íbúðina. Hvort heldur sem framhaldsaðalfundur ákveður þarf félagið að hafa tekjur af íbúðinni á meðan hún er í eigu þess og því lagði
Guðríður til að íbúðin yrði leigð í skammtímaleigu til 9 mánaða. Samþykkti stjórn þessa tillögu og
fól Guðríði að ganga frá samningi við Írisi Gísladóttur, kt. 051289-3319, á 135.000 kr. á mánuði,
fyrir utan hita og rafmagn, þar sem leigu verði sagt upp fyrirvaralaust verði seinkun á greiðslum.
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6.
Bókun 1 - 0,1%
Guðríður lagði til að hluti af því fé sem FF fær í samræmi við bókun 1 í kjarasamningnum frá í vor
yrði notaður til að halda námskeið í samningatækni fyrir fulltrúa kennara í samstarfsnefndum í
framhaldsskólunum. Stjórn samþykkti tillöguna og í kjölfarið stefnt að því að halda slíkt námskeið í
nóvember nk.
7.
Greiðslur til stjórnarfólks fyrir sérstök verkefni
Guðríður vakti máls á því hvort stjórn og þá hvernig stjórn þætti rétt að greiða fyrir sérstök störf
utan hefðbundinna stjórnarfunda, t.d. sérverkefni sem stjórnarfólki er falið fyrir hönd félagsins.
Stjórn samþykkir að stjórnarmenn sem taka að sér sérstök verkefni fyrir félagið fái greitt fyrir það
skv. Launasetningu kennarahússins. Formanni falið að afla frekari gagna.
8.
Málefni Vísindasjóðs
Guðríður upplýsti stjórn um stöðuna í máli Vísindasjóðs, en mál sjóðsins gegn KÍ hefur verið
dómtekið.
9.
Fjármál
Guðríður gerði grein fyrir stöðunni. Kostnaður við rekstur verkfallsmiðstöðva hefur verið greiddur
úr gamla HÍK-sjóðnum góða. Þá hefur Vinnudeilusjóður samþykkt að greiða allan kostnað félagsins
við verkfallið í vor. Fjárhagsáætlun fyrir kjörtímabilið verður lögð fyrir á stjórnarfundi fyrir
framhaldsaðalfund.
10.

Önnur mál
a.
Hvítbók - Guðríður
Rætt var um Hvítbók menntamálaráðherra og þá stefnu sem þar er mörkuð. Í kjölfar umræðna
ákvað stjórn að álykta á eftirfarandi hátt:
Stjórn Félags Framhaldsskólakennara samþykkti á fundi sínum þann 29. ágúst
2014 eftirfarandi ályktun:
Í Hvítbók um umbætur í menntun eru sett fram raunhæf markmið um nám í
framhaldsskóla og um læsi. Félag framhaldsskólakennara tekur undir markmið
menntamálayfirvalda um að hækka hlutfall þeirra sem ljúka námi í framhaldsskóla á
tilsettum tíma og að fleiri nemendur nái tilskildum lágmarksviðmiðum í lestri.
Félag framhaldsskólakennara leggur á hinn bóginn áherslu á að áfram verði í boði
fjölbreyttar námsleiðir við hæfi allra nemenda í framhaldsskólum og íslenska
stúdentsprófið verði áfram öflugur grunnur undir nám á háskólastigi. Félagið dregur í
efa réttmæti þess að setja jafnaðarmerki milli styttingar námstíma til stúdentsprófs og
minna brottfalls. Brottfall úr framhaldsskólum er alvarlegt vandamál sem þarf að takast
á við og leita lausna víðar en innan framhaldsskólans.
Félag framhaldsskólakennara tekur undir það sjónarmið sem birtist í Hvítbókinni að
umbótum í menntakerfinu verði ekki komið á nema með aðkomu kennara og samtaka
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þeirra. Stjórn Félags framhaldsskólakennara lýsir félagið reiðubúið til þátttöku í
áframhaldandi stefnumótunarvinnu á grundvelli Hvítbókar.
b.
Launabreytingar í KÍ-húsinu
Rætt um launabreytingar í KÍ-húsinu. Umræður urðu um biðlaun og starfslokasamninga.
Stjórn felur formanni að kalla eftir upplýsingum hjá KI um reglur og samþykktir
starfslokasamninga starfsmanna og kjörinna fulltrúa kennarahúss.
c.
Fyrirhugaður fundur með stjórn Vísindasjóðs - Sigríður
Sigríður vakti athygli á því að talað hefði verið um fund með nýrri stjórn Vísindasjóðs í júní.
Guðríður sagðist hafa tekið þá ákvörðun að bíða vegna þróunar mála hjá sjóðnum í sumar.
d.
Úthlutunarreglur Vísindasjóðs
Í kjölfarið á síðasta lið var rætt um úthlutunarreglur sjóðsins. Stjórn FF samþykkir að kalla
stjórn Vísindasjóðs á sinn fund þar sem þjónusta sjóðsins við félaga og úthlutunarreglur verði
til umræðu með mögulega endurskoðun í huga. Jafnframt verði til umfjöllunar málaferli
Vísindasjóðs og KÍ.

Fundi slitið kl. 12:57
Fundarritari: Reynir Þór Eggertsson
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