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1.

KOSNING FULLTRÚA Í SEF
(Samstarfsnefnd um endurmenntun framhaldsskólakennara)

Guðjón H. Hauksson formaður skólamálanefndar kosinn sem annar tveggja aðalmanna og verður
falið að finna hinn fulltrúann í samráði við skólamálanefnd.

2.

BRÉF FRÁ FÉLAGSMANNI

Félagsmaður óskar eftir aðstoð lögfræðings vegna uppsagnar úr starfi en uppsögnin var af
málefnalegum ástæðum. Stjórn FF telur ekki ástæðu til að aðhafast í málinu og hefur ekki
heimild til að ráðstafa tíma lögfræðings KÍ. Erindið er líka hjá formanni KÍ sem vinnur málið
áfram telji hann ástæðu til.

3.

ÁLYKTUN STJÓRNAR FF UM LEYFISBRÉF TIL KENNSLU

Í lögum um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leik-, grunn og framhaldsskóla
nr. 87/2008, fjallar 21. grein laganna um leyfisbréf til kennslu þvert á skólastig. Þannig skal veita
kennurum leyfisbréf til kennslu á aðliggjandi skólastigi, til viðbótar grunnleyfisbréfi að
uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Tafir hafa orðið á framkvæmdinni þrátt fyrir að nú séu 10 ár frá
því að lögin tóku gildi.
Á grundvelli þessa skorar stjórn Félags framhaldsskólakennara á mennta- og
menningarmálaráðherra að útfæra lagagreinina nú þegar og veita kennurum með leyfisbréf til
kennslu í framhaldsskóla jafnframt full réttindi til kennslu í 8.-10. bekk grunnskóla.
Samhliða telur stjórn Félags framhaldsskólakennara eðlilegt að sambærileg heimild verði fyrir
kennara með leyfisbréf sem grunnskólakennari og hafa lokið a.m.k. 120 námseininga sérmenntun
í kennslugrein til kennslu á sérsviði sínu í byrjunaráföngum framhaldsskóla.

4.

NÁMSORLOFANEFND - FULLTRÚI FF

Stjórn vísar vali á fulltrúa til samninganefndar enda námsorlof hluti af kjarasamningsbundnum
námsleyfum kennara. KÍ á tvo fulltrúa í nefndinni og telur stjórn eðlilegt að aðalmenn séu frá FF
en annar varamanna frá FS.

1

3. stjórnarfundur Félags framhaldsskólakennara 29. ágúst 2018

5.

NÁMSKEIÐ FYRIR FÉLAGSFÓLK UM PERSÓNUVERNDARLÖG

Stefnum á námskeið í lok október. Nálgunin verður kennarinn sem persóna gagnvart stjórnsýslu
og stofnunum almennt. Tilgangur námskeiðanna er að upplýsa félagsmenn um þeirra réttindi á
grundvelli nýrra persónuverndarlaga.

6.

NÁMSKEIÐ FYRIR NÝLIÐA

Formaður upplýsti að fyrirhuguð kynning á félaginu fyrir nýja félagsmenn verður 19. sept.
Þátttakendum verður boðið í KÍ húsið og stefnt að samsvarandi kynningum á landsbyggðinni.

7.

NÁMSKEIÐ FYRIR VINNUMATSNEFNDIR

Dagsetningar verða auglýstar síðar.

8.

VINNUDAGUR SAMNINGANEFNDAR

Samninganefnd fundar 12. september og þá verður tekin ákvörðun um dagsetningu á vinnufundi
fyrir næstu samningalotu.

9.

GREINASKRIF

Helga og Lilja eru að ljúka við að skrifa grein um siðareglur KÍ.

10. PRÓKÚRA
Ný stjórn þarf að endurnýja prókúruheimild formanns.

11. FJÁRFRAMLÖG TIL FÉLAGSDEILDA
Stjórn ræddi forsendur úthlutunar og stefnir á að klára úthlutunarforsendur fyrir næsta fund.

12. NÁM FULLORÐINNA
Formaður upplýsti um stöðu mála í vinnuhópi um endurskoðuð lög um fullorðinsfræðslu.
Frumvarpið er ekki fullburða og frestur til að skila athugasemdum stendur yfir. Stjórn FF leggur
þunga áherslu á að hvergi verði slakað á gæðakröfum við kennslu fullorðinna og sé um nám að
ræða samkvæmt viðurkenndum námskrám framhaldsskóla séu gerðar sömu kröfur og getið er um
í lögum nr. 87/2008 um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda.

13. NÝTT HÚSNÆÐI FYRIR STARFSEMI KÍ
Formaður KÍ og formenn aðildarfélaga KÍ skoða nú kaup á nýju húsnæði fyrir starfsemi
félagsins. Formaður sýndi stjórn teikningar að því húsi sem rætt er um.

14. ÖNNUR MÁL
Formanni falið að taka upp þingsályktun KÍ þings um jafnréttismál á komandi kjörtímabili og
ræða fyrirhugaða útfærslu stjórnar á þeim samþykktum.

Fundi slitið kl. 18:30.
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