39. stjórnarfundur FF 29. nóvember 2017

39. stjórnarfundur Félags framhaldsskólakennara
Miðvikudaginn 29. nóvember 2017
Mættir: Guðríður, Hanna Björg, Óli Njáll, Guðný Lára, Rannveig Klara, Steinunn og Guðjón á
Skype.
Fundur settur kl. 15:33.

1.

FUNDARGERÐ

Fundargerð síðasta stjórnarfundar samþykkt.

2.

ATHUGASEMDIR HELGA INGÓLFSSONAR

Athugasemdir Helga Ingólfssonar varðandi fundargerð fulltrúafundar 10. nóvember 2017. Eftirfarandi bókun samþykkt: „Fundargerð fulltrúafundar FF frá 10. nóvember mun standa óbreytt.
Athugasemdir verða birtar með fundargerð á heimasíðu félagsins.“

3.

AÐALFUNDUR 2018

Rætt um yfirskrift og fyrirlesara fyrir fundinn. Unnið verður út frá hugmyndinni „Hver erum við
og hvert viljum við fara?“ Stefnt að fundum með öllum félagsdeildum á vormánuðum í
aðdraganda fundar til að fulltrúar verði sem best undirbúnir fyrir fundinn.
Skipanir í nefndir fyrir aðalfund:






Laganefnd: Óli Njáll og Rannveig Klara.
Skólamálanefnd: Guðjón og Anna María.
Kjaranefnd: Guðríður.
Allsherjarnefnd: Sigrún Lilja.
Mannauðsstyrkir: Rannveig Klara og Hanna Björg.

Leitað verður til trúnaðarmanna í skólum eftir þátttöku í nefndunum.

4.

TILNEFNING KÍ Í UNDANÞÁGUNEFND

Steinunn Inga tilnefnd sem okkar fulltrúi í nefndina og Guðríður til vara. Samþykkt.

5.

FF OG KÍ

Rætt um að skipuleggja námskeiðaröð úti í skólunum fyrir kennara til að kynna betur KÍ og FF
og hlutverkaskiptingu þar á milli.

6.

VINNUFUNDUR SAMNINGANEFNDAR 2017

Ákveðið að boða samninganefnd félagsins á vinnufund 13. desember næstkomandi, kl. 12:30,
ásamt hagfræðingi og lögfræðingi KÍ.
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7.

STAÐAN Í SAMNINGAMÁLUM

Formaður gerir grein fyrir stöðunni í kjaraviðræðum. Félagið hefur vísað samningamálum til
ríkissáttasemjara og er 1. fundur boðaður 30. nóvember. Lítið hefur þokast í viðræðum hingað til.

8.

NÁMSKEIÐ FYRIR FORYSTUFÓLK

Rætt um fyrirhugað námskeið Diane Buttu í samningatækni sem haldið verður hjá Endurmenntun
HÍ í febrúar. Óli Njáll, Rannveig Klara og Sólveig Ebba skráð þar.

9.

KARLAGATA 15

Íbúð félagsins að Karlagötu 15 hefur nú verið seld og eru þau mál öll frágengin.

10. ÖNNUR MÁL
a.

Félaginu hefur borist erindi frá trúnaðarmönnum Tækniskólans um aðstoð við
yfirferð á vinnumati kennara þar. Formanni falið að ganga í málið.

b.

Hanna Björg, formaður jafnréttisnefndar KÍ, gerir grein fyrir vinnu í kringum #metoo
hjá konum í verkalýðshreyfingunni sem og áformuðum bréfaskrifum til
skólastjórnenda um að stuðla að vitundarvakningu á öllum skólastigum, jafnt hjá
starfsfólki og nemendum, varðandi kynbundið ofbeldi, viðbrögð og verkferla þegar
slík mál koma upp.

Fundi slitið kl. 17:35.
Fundargerð ritaði Óli Njáll Ingólfsson.
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