Fundargerð stjórnarfundar SÍ - 65. fundur 7. september 2017

65. fundur stjórnar Skólastjórafélags Íslands
Haldinn í Kennarahúsinu Laufásvegi 81, Reykjavík.
Fimmtudaginn 7. september kl. 13:00-16:00
Fundinn sátu: Svanhildur M. Ólafsdóttir (SÓ), Hreiðar Sigtryggsson (HS), Ingileif
Ástvaldsdóttir (IÁ), Sigrún Sighvatsdóttir (SS), Sigurður Arnar Sigurðsson (SAS) og G.
Þórhildur Elvarsdóttir (ÞE).
DAGSKRÁ:
1.
Kjaramál:
a.
Launaþróun félagsmanna SÍ frá 2010-2017.
b.
Félagaskrá KÍ.
c.
Staða kjaraviðræðna hjá starfsmönnum skólaskrifstofa.
2.
Félagsmál:
a.
Undirbúningur aðalfundar.
b.
Uppstillinganefnd.
c.
Skýrsla stjórnar.
3.
Skólamál:
a.
Námstefnan.
b.
Skólamálaþing á alþjóðadegi kennara.
c.
Menntamálastofnun, lesfimi.
d.
Samræmd próf.
e.
Ytra mat, framkvæmd og viðmið.
f.
Námskeið fyrir skólastjórnendur.
4.
Önnur mál.

1.

KJARAMÁL
a.
Launaþróun félagsmanna SÍ frá 2010-2017
Oddur, hagfræðingur KÍ, kom inn á fundinn undir þessum lið. Vísaði til vinnu Jóns Inga,
fyrrum framkvæmdastjóra SÍ á sínum tíma sem skoðað launþróun skólastjóra og aðstoðarskólastjóra frá 1996-2010. Oddur vann yfirlit í sama anda fyrir tímabilið 2010 til dagsins í
dag - út frá grunnlaunum (ekki tekið tillit til menntunar né starfsreynslu). Launamunur milli
hæst og lægst launuðu skólastjóra er um 43% árið 2017 en var 64% árið 2010. Launamunur
aðstoðarskólastjóra er svipaður 40% 2010 en 39% 2017 milli hæst og lægst launuðu
aðstoðarskólastjóranna. Hjá deildarstjórum var 31% munur hæstu og lægstu deildarstjóra
árið 2010 en 18% 2017.
Laun grunnskólakennara (með 15 ára starfsreynslu) hafa hækkað á tímabilinu um 61,5%,
deildarstóra 63,5%, skólastjóra minnstu skólanna um 63% á meðan laun skólastjóra í
stærstu skólunum hafa hækkað um 40%. Þess ber að geta að stjórnendur fá ekki metna
starfsþróun/símenntun sem kennarar þegar og ef þeir gerast stjórnendur undir samningi SÍ.
Á sama tíma hefur launavísitalan farið úr 100 í 161,5. Leggja þarf áherslu á að
starfsþróun/símenntun verði metin til launa hjá stjórnendum (IÁ).
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b.
Félagaskrá KÍ
Rætt um félagaskrá KÍ og endurbætur sem gerðar hafa verið á henni. 10.506 eru skráðir í
KÍ. Karlar eru 2.005, konur 8.501 Meðalaldur 47,3 ár (6.9. 2017). 555 félagar eru í SÍ, 430
konur (77%) og 125 karlar (23%). Mikilvægt að farið sé vel með þær upplýsingar sem
koma fyrir í skránni.
c.
Staða kjaraviðræðna hjá starfsmönnum skólaskrifstofa
Viðræður hafa verið i gangi milli formanns SÍ og samninganefndar sveitarfélaga. Nám og
starfsreynsla verði metin til launa og búin verði til starfsheiti innan skólaskrifstofanna.
Væntanlega verður gengið frá samningnum á fundi samstarfsnefndar SÍ/SNS áður en
núverandi stjórn lýkur störfum sínum (SÓ).

2.

FÉLAGSMÁL
a.
Undirbúningur aðalfundar
Fram eru komnar tillögur um skipan starfsnefnda á aðalfundi. Svanhildur formaður hefur
samband við þá aðila sem stungið hefur verið upp á til setu í nefndunum.
Menntamálanefnd: Tillögur að umræðu: námsmat, samræmd próf, viðmið fyrir 4. og 7.
bekk. Ráðgjöf og stuðningur.
Kjaranefnd: Tillögur að umræðu: Markmið og leiðir sem unnið hefur verið eftir í
kjaramálum SÍ. Starfsaðstæður, fleiri stjórnendur, kennsluskylda.
Allsherjarnefnd: Tillögur að umræðu: Lagabreytingar, starfsöryggi skólastjórnenda,
verkáætlun 2012-2016 og mat á henni.
Stjórnarmenn hvattir til að leggja fram hugmyndir að ályktunum hverrar nefndar.
b.
Uppstillinganefnd
Uppstillinganefnd hefur lokið störfum. Í starfi nefndarinnar var gætt að kynjahlutfalli og að
fulltrúar allra starfsstétta innan félagsins ættu þar fulltrúa. Tillögur uppstillingarnefndar
hafa verið birtar í fréttabréfi félagsins.
c.
Skýrsla stjórnar
Gerður góður rómur að drögum sem lögð voru fyrir fundinn.

3.

SKÓLAMÁL
a.
Námstefnan
Námstefnan í október. Ingileif gerði grein fyrir dagskrá hefur verið send út til félaga og
hvatt til þátttöku.
b.
Skólamálaþing KÍ á alþjóðadegi kennara 5. október
Zakarías Walker, fyrirlesari heldur fyrirlestur í Hörpu þennan dag en er einnig með
vinnustofur á Menntakviku Háskólans. Svanhildur sendir félögum póst um málið á næstu
dögum.
c.
Menntamálastofnun, lesfimi
Svanhildur sótti kynningu hjá Menntamálastofnum áður en upplýsingum var dreift til
fjölmiðla. Ýmislegt vantar upp á varðandi próf og skimanir m.a. um ritun. Á fundinum var
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brýnt að gerðar yrðu áætlanir varðandi fyrirlagnir og fleira í samráði við skólastjórnendur.
d.
Samræmd próf
Menntamálaráðuneytið hefur gert samantekt á helstu athugasemdum og ábendingum sem
komið hafa fram á samráðsfundum mennta- og menningarmálaráðuneytis með
hagsmunaaðilum. Samantektin hefur verið send stjórnarmönnum SÍ. Rætt var sérstaklega
um innritunarreglur í framhaldsskóla sem taka þarf til sérstakrar umfjöllunar (SÓ). Ingileif
er fulltrúi SÍ í sérfræðingahópi Menntamálaráðuneytis um samræmd könnunarpróf og Jón
Páll Halldórsson er fulltrúi í samráðshópi Menntamálastofnunar um framkvæmd
samræmdra prófa.
e.
Ytra mat, framkvæmd og viðmið
Svanhildur (vinnuhópur um framkvæmd) og Sigurður Arnar (vinnuhópur um viðmið) sitja í
endurskoðunarhóp á vegum Menntamálastofnunar um ytra mat. Hóparnir hittast tvisvar
sinnum í mánuði. Hóparnir eiga að skila niðurstöðum í nóvember nk. Áhugaverð vinna
(SAS/SÓ). Lögð áhersla á að skólastjórnendur verði virkir í matinu og geti nýtt það í starfi
skólans í framhaldinu. Jákvæð vinna í hópnum. Matið stuðli að lærdómsferli til úrbóta en
ekki eftirlitsferli. Vænta megi betri úrvinnslu og eftirfylgni en áður hefur verið tíðkað eftir
ytra mat. Almennar umræður um ytra mat.
f.
Námskeið fyrir skólastjórnendur
Námskeiðin fara af stað upp úr miðjum september á Bifröst.. Stefnir í góða þátttöku, 37
skráðir.

4.

ÖNNUR MÁL
o

Næsti og síðasti fundur stjórnar 27. september og kvöldverður.

o

Þórhildur Elvarsdóttir er nýr fulltrúi SÍ í stjórn sjúkrasjóðs.

Fundi slitið kl. 16:00
Fundarritari: Hreiðar Sigtryggsson
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