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2. fundur stjórnar Félags framhaldsskólakennara
Vinnufundur, 6. júní 2018
Mættir: Guðríður Arnardóttir, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Helga J. Baldursdóttir, Óli Njáll
Ingólfsson, Guðjón Hreinn Hauksson, Símon Cramer Larsen og Sigrún Lilja Guðbjörnsdóttir.
Baldvin Björgvinsson var fjarverandi.
-O-O-OGuðríður setti fundinn kl. 9:15.

I.

STARFIÐ FRAMUNDAN

Farið yfir samþykktir frá aðalfundi FF, 26.-27. apríl 2018, og útfærslur þeirra á kjörtímabilinu.

1.

STARFSEMI OG STARFSHÆTTIR
Að bjóða upp á sérstaka fræðslu fyrir unga kennara og/eða nýliða. Kynna fyrir þeim
starfsemi FF og KÍ.
Ákveðið að bjóða nýliðum í starfi í heimsókn í KÍ. Trúnaðarmenn eða formenn félagsdeilda
ábyrgir fyrir að koma kynningarefni til nýliða og koma með þeim á fundinn. Trúnaðarmenn
hvattir til að vera með stutta fræðslu fyrir nýja kennara í upphafi annar. Ungir kennarar
verði hvattir til að hafa samband og hafa áhrif á umræðuna.
a.

b.
Að gefa út kynningarefni fyrir nýja kennara um félagsmál og kjaramál á eigin vegum
og í samstarfi við Kennarasambandið.
Rætt um að útbúa bækling með kynningarefni og prenta hann eftir atvikum.
c.
Að standa fyrir umfjöllun og umræðu um kennarastarfið og skólamál á eigin vegum
og í samstarfi við Kennarasambandið.
Ákveðið að standa fyrir umfjöllun og umræðu um kennarastarfið með því að koma að
ráðstefnuhaldi m.a. í samstarfi við menntavísindasvið HÍ. Fá útgáfustjóra KÍ í lið til að fá
kennara til að skrifa pistla um kennarastarfið. Stjórn hyggst marka afstöðu til stórra mála
eins og t.d. einkunnakerfis í grunnskólanum, samræmdra prófa, kennaranáms,
einkavæðingar og menntunar fyrir alla.
Hvert þjóðfélag á að tryggja að það sé nægt framboð af góðum kennurum, skv.
heimsmarkmiðum ESB. Stjórn vill tengja sig við þá umræðu út frá faglegu sjónarmiði.
Alheimssamtök kennara eru á móti einkavæðingu, stjórn vill taka upp þann þráð, benda á
helstu rök og vekja umræðu. Uppsagnir blasa við í skólum og það þarf að efla ímynd
kennara og sjálfsmynd. Stjórn verður að sýna fordæmi, tala starfið upp og móta jákvæða
orðræðu. Stjórn fylgist vel með skólamálaumræðu og miðlar faglegu efni til félagsmanna.
d.
Að hafa með höndum fræðslu- og upplýsingamiðlun fyrir félagsfólk á eigin vegum og
í samstarfi við Kennarasambandið.
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Komið verði á skólamálaráðstefnu í samstarfi við menntavísindasvið HÍ. Á ráðstefnunni er
áhersla á málstofur þar sem kennarar segja frá og sýna hvað þeir eru að gera.

2.

ERINDREKSTUR VIÐ FÉLAGSDEILDIR

Að formaður/erindrekar heimsæki félagsdeildir einu sinni á ári og haldi fundi með forystufólki
deilda eða almenna félagsfundi eftir tilefnum og aðstæðum.
Að þétta raðir félagsmanna meðal annars með því að skipuleggja svæðafundi erindreka með
forystufólki félagsdeilda um félagsmál og kjaramál til að efla tengsl milli deilda.
Áréttað að stjórnarlimum er velkomið að taka þátt í heimsóknum til félagsdeilda. Rætt um að
auka samstarf milli skóla og hafa sameiginlega svæðafundi líkt og var á Akureyri í febrúar sl.
Send verður hvatning til kennarafélaganna um hvernig megi nýta aukið fjármagn til félagsdeilda,
t.d. til svæðafunda.

3.

FÉLAGSDEILDIR OG FORYSTUFÓLK FÉLAGSDEILDA

Að styrkja félagsdeildir fjárhagslega og nýta fjármuni sem best.
Að gefa út fræðslu- og upplýsingaefni fyrir félagsdeildir.
Að hafa með höndum fræðslu fyrir trúnaðarmenn á eigin vegum og í samstarfi við
Kennarasambandið, meðal annars að skipuleggja fræðslu fyrir nýja trúnaðarmenn.
Að bjóða upp á námskeið fyrir forystufólk félagsins um stjórnsýslurétt, upplýsingarétt,
persónuvernd og almennt þau viðfangsefni sem geta styrkt forystufólk félagsins innan
stofnananna.
Námskeið sem félagið hefur haldið fyrir trúnaðarmenn hafa mælst vel fyrir. Haldið verður áfram
á sömu braut. Ákveðið að leggja áherslu á persónuvernd og jafnlaunavottun með fyrirlesurum frá
háskólanum eða stjórnsýslustofnun.
Námskeið KÍ fyrir trúnaðarmenn eru í höndum fræðslunefndar KÍ. Fram kom hugmynd um að
hafa sameiginlega fræðslu hálfan dag með KÍ og sérhæfða hálfan dag fyrir FF.

4.

STARFSUMHVERFI FRAMHALDSSKÓLA

Að félagið fylgi því eftir að unnið sé eftir jafnréttis- og eineltisáætlunum í framhaldsskólum og að
félagsfólk verði meðvitað um þær og notkun þeirra.
Að félagið fylgi því eftir að í skólunum séu fyrir hendi skýrir verkferlar um meðferð mála sem
varða áreitni, þ.m.t. kynferðislega áreitni, einelti og ofbeldi í starfi þannig að ljóst sé hvert skal
leita með mál og hvernig þau eru unnin.
Að koma á laggirnar sérstökum stuðningi og farvegi innan FF og KÍ þar sem þolendur smættunar,
kynbundins áreitis og ofbeldis geti leitað aðstoðar og fengið ráðgjöf og stuðning.
Jafnréttisnefnd vinnur að þessum málum með KÍ miðlægt. Ákveðið að bíða með útfærslu þar til
hún hefur lagt línur.
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Í hverjum skóla eru jafnréttisnefndir sem hafa ekki mikið bolmagn. Rætt um hvort jafnréttisnefnd
KÍ gæti eflt þær og boðið til fundar. Stjórnendur eru misvel í stakk búnir til að takast á við erfið
mál í skólum, rætt um að senda út flæðirit um viðbrögð og boðleiðir þegar svona mál koma upp.
Jafnréttisnefnd mun bjóða skólameisturum á fund til að fara yfir þessi mál.
Ráðgjöf og farvegur fyrir þolendur innan FF felst í að félagið sér til þess að mál séu í réttum
farvegi og málsaðilar upplýstir í samráði við þolandann, þ.á.m. jafnréttisnefnd viðkomandi skóla.

5.

INNRA STARF FF

Á tímabilinu 2018-2022 er lögð áhersla á eftirfarandi verkefni:




Að fjalla um siðareglur kennara og notkun þeirra í ræðu, riti og reynd.
Að standa fyrir markvissri umræðu um orðræðu kennara á samfélagsmiðlum. Að
koma á uppbyggjandi farvegi fyrir gagnrýna umræðu innan félags.
Að standa fyrir kynningu á starfi framhaldsskólakennara og byggja upp jákvæða
ímynd starfsins.

Stjórn gengur á undan með góðu fordæmi varðandi umræðu um fagþekkingu og skólamál. Rætt
um samfélagsmiðla, á Kennaraspjallinu er stjórn KÍ útilokuð frá aðild en þar eru 1900 manns
skráðir meðlimir. Samþykkt eftirfarandi bókun:
Stjórn FF telur óeðlilegt að kennarar stofni spjallþræði um málefni félagsmanna KÍ og
útiloki samhliða forystu stéttarfélagsins frá þátttöku í slíkum umræðum. Forysta
Kennarasambands Íslands býr yfir mikilvægri þekkingu er varðar kjara- og réttindamál og
getur lagt fram mikilvægt framlag í slíkar umræður. Um leið og gagnrýni er nauðsynleg og
aðhald mikilvægt á kjörna fulltrúa verður forystufólk að fá tækifæri til þess að svara fyrir
sig og verjast á stundum ómálefnalegri gagnrýni. Rétt er að benda á siðareglur kennara í
þessu samhengi.
Stjórnin er meðvituð um siðareglurnar og vísar í þær í orðræðu sinni. Helga og Lilja skrifa grein
um siðareglur kennara sem birtist í ágúst.

6.

FAGGREINAFÉLÖG

FF stuðli að eflingu faggreinafélaga og tryggi leiðir til að styrkja þau, til þess að þeirra starf geti
haldið áfram.
Stjórn sendir bréf og beinir þeim tilmælum til mennta- og menningarmálaráðherra að taka
umræðu um eflingu faggreinafélaga. Haft verður samráð við formenn faggreinafélaganna í
skólamálanefnd áður og málið undirbúið vel (Guðjón sér um það). Athuga ber að KÍ veitir styrki
til faggreinafélaga og því mætti halda meira á lofti. Eftirfylgni gæti falist í bókun í kjarasamningi.
Í ályktun frá aðalfundinum um nám í framhaldsskólum er þessi þráður tekinn upp:
„Aðalfundur Félags framhaldsskólakennara gagnrýnir mennta- og menningarmálaráðuneyti
harðlega fyrir hvernig þrengt hefur verið að faggreinafélögum framhaldsskólakennara. Þau
hafa dregið vagninn hvað varðar gæði, stefnumótun og starfsþróun í einstökum greinum
þvert á öll skólastig. Faggreinafélögin mynda einnig kjarna skólamálastarfs Félags
framhaldsskólakennara.
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Mennta- og menningarmálaráðuneytið er því eindregið hvatt til að styrkja faggreinafélög
framhaldsskólakennara og hafa samvinnu við þau um ákvarðanir er varða einstakar
greinar.“

II.

ÁLYKTANIR

Guðríður sér um að koma ályktunum aðalfundar til fjölmiðla og til ráðherra. Stefnu aðalfundar í
kjaramálum og ályktun um náms- og starfsráðgjafa verður vísað til samninganefndar. Ályktun um
styttingu náms til stúdentsprófs og störf framhaldsskólakennara verður send til skólameista og
ráðherra og kennara á menntavísindasviði sem koma að menntun framhaldsskólakennara.
Guðríður skrifar grein upp úr ályktuninni. Skólamálanefnd mun líka taka þessa ályktun til
umfjöllunar.

III. ÖNNUR MÁL
Stjórn skiptir með sér verkum og skipar í vinnuumhverfisnefnd og jafnréttisnefnd. Formaður
víkur af fundi.
Guðjón Hreinn Hauksson er varaformaður FF 2018-2022 og Sigrún Lilja Guðbjörnsdóttir er
ritari.
Stjórn tilnefnir Hönnu Björgu Vilhjálmsdóttur áfram sem fulltrúa FF í jafnréttisnefnd KÍ. Stjórnin
lýsir yfir mikilli ánægju með störf Hönnu sem forystukonu nefndarinnar og treystir henni best til
þess að fylgja samþykktum KÍ þings eftir innan nefndarinnar.
Stjórn fagnar því að Ásdís Ingólfsdóttir gefur kost á sér áfram til setu í vinnuumhverfisnefnd KÍ.
Ásdís hefur staðið sig með mikilli prýði og tilnefndir stjórn FF því hana til áframhaldandi setu í
vinnuumhverfisnefnd.
Erindi frá Baldri Garðarssyni með fyrirspurnum í 16 liðum, vísað frá.
Bréf frá Ásgeiri Ólafssyni sem barst stjórn liðna nótt lagt fram. Þar sem stjórn hefur ekki haft
tækifæri til að lesa erindið yfir og afla sér frekari upplýsinga um málið er afgreiðslu erindisins
frestað til næsta fundar.
Simon beindi því til stjórnar að leggja sitt af mörkum til að auka kosningaþátttöku í félaginu.
Guðjón stakk upp á að fjalla sérstaklega um höfundarrétt kennara, t.d. í Rauða eplinu.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 14.
Steinunn Inga ritaði fundargerð.
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