233. fundur stjórnar KÍ 20. ágúst 2018

233. stjórnarfundur KÍ
Haldinn í Vestra í Kennarahúsi
Þriðjudaginn 20. ágúst 2018 kl. 8:30 - 12:20
Mættir: Ragnar Þór Pétursson (RP), Anna María Gunnarsdóttir (AMG), Haraldur Freyr Gíslason
(HFG), Guðríður Arnardóttir (GA), Sigurður Sigurjónsson (SS), Sigrún Grendal (SG), Þorgerður
Laufey Diðriksdóttir (ÞD) og Þorsteinn Sæberg (ÞS).
Fundinn sátu einnig Hannes K. Þorsteinsson (HKÞ), Anna Rós Sigmundsdóttir (ARS), Dagný
Jónsdóttir (DJ) sem sat fundinn undir 6. og 7. lið, og Arndís Þorgeirsdóttir (AÞ) sem ritaði
fundargerð.
DAGSKRÁ
1.
Fundargerðir.
2.
Lögfræðimál.
3.
Beiðni um persónuupplýsingar / staða persónuverndarmála.
4.
Verklag í stjórnum, ráðum og nefndum.
5.
Alþjóðadagur kennara.
6.
Útgáfusvið.
7.
Hið opinbera og aðilar vinnumarkaðarins.
8.
Kjaramál.
9.
Starfið fram undan.
10. Önnur mál.
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Formaður setti fundinn klukkan 8:30 og bauð fundarmenn velkomna.

1.

FUNDARGERÐIR

Fundargerð 232. stjórnarfundar KÍ, sem var haldinn 12. júní 2018, var send stjórnarmönnum fyrir
fund. Engar athugasemdir gerðar og fundargerðin samþykkt.

2.

LÖGFRÆÐIMÁL

Engin lögfræðimál lágu fyrir fundinum.

3.

BEIÐNI UM PERSÓNUUPPLÝSINGAR /
STAÐA PERSÓNUVERNDARMÁLA

RP reifaði helstu atriði nýrra persónuverndarlaga og verklag er varðar beiðni félaga um
upplýsingar. RP sagði ljóst að starfsfólk Kennarahúss þyrfti fræðslu um hið nýja lagaumhverfi og
þá þyrfti stjórn að meta hvernig stöðu persónuverndarfulltrúa yrði háttað. Fram kom að RP og
ARS muni vinna að minnisblaði um þá kosti sem eru í stöðunni; svo sem er varðar hugsanlegan
kostnað við slíkan fulltrúa.
Til máls tóku RP, ARS, HKÞ, ÞS.

4.

VERKLAG Í STJÓRNUM, RÁÐUM OG NEFNDUM

RP sagði frá því að nefnd sem var skipuð til þess að fara yfir verklag í stjórnum ráða, sjóða og
nefnda hafi hafið störf. Nefndin hafi ákveðið að hitta stjórnir allra nefnda og ráða. Markmiðið sé
að auka gagnsæi og skilvirkni í þeim verkefnum sem stjórnirnar vinna að. RP sagði stjórnir
nefnda og ráða hafa tekið þessum hugmyndum vel og vonir standi til að nefndin hitti sem flestar
stjórnir á næstu vikum.
Til máls tóku RP, ÞD.

5.

ALÞJÓÐADAGUR KENNARA

DJ sat fundinn undir þessum lið. Hún sagði frá hugmyndum um Skólamálaþing í tilefni Alþjóðadagsins. Hugmyndin væri að íslenskan væri þema þingsins og þegar væri búið að ganga frá því að
Eiríkur Rögnvaldsson og Sigríður Sigurjónsdóttir kæmu til þingsins og segðu frá viðamikilli
rannsókn um stöðu íslenskunnar á tímum spjaldtölvuvæðingar. Fram að Skólamálaráð KÍ mun
koma að skipulagningu þingsins ásamt formanni og varaformanni KÍ og útgáfusviði. Þá greindi
DJ frá þeirri hugmynd KÍ að á þinginu yrði sett fram yfirlýsing þar sem kennarasamtökin tæku
forystu í að hlúa að móðurmálinu. Forsætisráðherra og menntamálaráðherra hafa lýst yfir vilja til
að taka þátt. Háskóli Íslands einnig. Þá verður leitað til sveitarfélaganna, atvinnulífsins og
Heimilis og skóla um þátttöku.
Síðan var farið stuttlega yfir hefðbundin atriði Alþjóðadagsins.
Til máls tóku DJ, RP, AÞ, ÞS, GA.
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6.

ÚTGÁFUSVIÐ

Fulltrúar útgáfusviðs viðruðu þá hugmynd að fá fund með formönnum aðildarfélaganna þar sem
starfið fram undan verður rætt, hverjar verða megináherslur og hvernig útgáfusviðið getur sem
best veitt aðildarfélögunum þjónustu á komandi vetri. Vel var tekið í hugmyndina og útgáfusviði
falið að koma fundum á.
Til máls tóku DJ, RP, AÞ, ÞS.
DJ yfirgaf fundinn klukkan 9:30.

7.

HIÐ OPINBERA OG AÐILAR VINNUMARKAÐARINS

RP sagði frá fundaröð stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins sem hann hefur sótt fyrir hönd KÍ.
Ráðgert er fundagögn verði birt á vef stjórnarráðsins innan tíðar. Þá greindi RP frá því að
vinnuhópur um jöfnun launa milli markaða hafi hist í júlí og þeirri vinnu verði framhaldið á
haustdögum.
Til máls tóku RP, ÞD.

8.

KJARAMÁL

Formenn FL og FSL sögðu frá því að bæði félögin gerðu í sumar samkomulag við samninganefnd sveitarfélaganna um breytingar á kjarasamningum félaganna. Launatöflur tóku breytingum
og þá var samningstíma breytt en kjarasamningar FL og FSL gilda til 30. júní 2019.
Formaður SÍ sagði félagið eiga í kjaraviðræðum um þessar mundir. Formaður FT sagðist hafa
óskað eftir fundi með samstarfsnefnd til þess að ræða launaþróun annarra aðildarfélaga KÍ.
Til máls tóku RP, SS, ÞD, HFG, SG. AMG, GA, ÞS.

9.

STARFIÐ FRAMUNDAN

AMG sagði frá fyrirhugaðri fundaröð um Menntun fyrir alla. Fundirnir, sem verða haldnir að
frumkvæði menntamálaráðherra, verða 23 talsins og fara fram um allt land. Úttekt á menntastefnunni Menntun fyrir alla verður rædd á þessum fundum og sagði AMG mikilvægt að fulltrúar
KÍ hefðu framsögu á öllum fundunum enda þurfi sjónarmið kennara að koma fram. AMG lagði
fram tillögu um hvernig aðildarfélögin geta skipt því verki á milli sín. Málið rætt og AMG mun
vinna áfram að undirbúningi í samvinnu við formenn aðildarfélaganna. SG sagði mikið tækifæri í
þeirri vinnu sem væri fram undan en jafnframt óskaði hún eftir því að AMG myndi koma því að
með formlegum hætti að tónlistarskólarnir fá að taka þátt í samtalinu.
RP lagði fram hugmynd um menntamálaráðherra yrði boðið í Kennarahúsið. Ráðherra myndi
hitta formenn aðildarfélaganna. Samþykkt.
RP sagði jafnframt frá því að Samtök áhugafólks um skólaþróun hafi haft samband og sagt frá
hugmynd samtakanna um að efna til hátíðar þar sem skólaþróunarverkefni um land allt verði
kynnt og verðlaunuð. Samtökin halda kynningarfund í Kennarahúsinu síðar í vikunni.
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Til máls tóku RP, AMG, HKÞ, ÞD, ÞS, SS, SG.

10. ÖNNUR MÁL
a.
Fulltrúi KÍ í LSR
GA lagði fram tillögu um að núverandi formaður KÍ taki sæti fyrrverandi formanns KÍ í
stjórn LSR. Samþykkt einróma. Jafnframt samþykkt að hagfræðingur KÍ verði áfram
varamaður í sömu stjórn. ÞD lét bóka að þótt hún gerði ekki athugasemd við veru
hagfræðings í varastjórn LSR þá ættu embættismenn hússins almennt ekki að sitja í
stjórnum af þessu tagi.
Til máls tóku GA, RP, ÞD, ÞS.
b.
Starfsmannamál
GA hóf umræðu um starfsmannahóp KÍ - hverjir teldust til fastra starfsmanna hússins og
hverjir ekki? Fram kom að innan aðildarfélaganna eru félagar í hlutastörfum en hafa ekki
viðveru í Kennarahúsinu. Ákveðið að skilgreina starfsmannahópinn, svo sem með tilliti til
þess hverjir hafa rétt til að vera í starfsmannafélaginu.
Til máls tóku GA, ÞS, ÞD, SG, HFG, HKÞ, AMG.
c.
Fræðslumál
AMG gerði fræðslunefnd KÍ að umtalsefni en nefndin hefur ekki enn hafið störf þar sem
einhver aðildarfélög eiga eftir að skipa fulltrúa. AMG sagði fræðslunefndina munu vinna að
undirbúningi forystufræðslu og fræðslu fyrir nýja og nýlega trúnaðarmenn. Fram kom að
fræðslufundur fyrir trúnaðarmenn verður síðla októbermánaðar en forystufræðsla verður í
byrjun febrúar á næsta ári.
Til máls tóku AMG, GA, ÞD, ÞS, SS, HFG, SG, RP, ÞS.
d.
Nordplus
AMG greindi frá fundi á vegum Nordplus sem hún sækir í vikunni.
Til máls tók AMG.

Fleira var ekki gert og sleit formaður fundi klukkan 11:15.
Fundargerð ritaði Arndís Þorgeirsdóttir.
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VIÐAUKI
Úrslit atkvæðagreiðslna um kjarasamninga hjá FF, FG og FT - Kosið um kjarasamninga
Bréf kjörstjórnar KÍ lögð fyrir stjórn vegna atkvæðagreiðslna um kjarasamninga hjá FF, FG og
FT.

i.

Úrslit í allsherjaratkvæðagreiðslu meðal félagsmanna í Félagi framhaldsskólakennara
og Félagi stjórnenda í framhaldsskólum um samkomulag KÍ og ríkisins um breytingar og
framlengingu á kjarasamningi aðila sem var skrifað undir 21. apríl 2018.
Atkvæði féllu með þessum hætti:




Já sögðu 720 eða 69,03%
Nei sögðu 304 eða 29,15%
Auðir 19 eða 1,82%

Á kjörskrá voru 1.498 og greiddu af þeim atkvæði 1.043 eða 69,63%. Atkvæðagreiðslan fór
fram 2. - 7. maí 2018.

ii.

Úrslit í allsherjaratkvæðagreiðslu meðal félagsmanna í Félagi framhaldsskólakennara
og Félagi stjórnenda í framhaldsskólum um samkomulag KÍ og Verzlunarskóla Íslands um
breytingar og framlengingu á kjarasamningi aðila sem var skrifað undir 17. maí 2018.
Atkvæði féllu með þessum hætti:




Já sögðu 59 eða 86,77%
Nei sögðu 5 eða 7,35%
Auðir 4 eða 5,88%

Á kjörskrá voru 94 og greiddu af þeim atkvæði 68 eða 72,34%. Atkvæðagreiðslan fór fram
18. - 23. maí 2018.

iii. Úrslit í allsherjaratkvæðagreiðslu meðal félagsmanna í Félagi framhaldsskólakennara
og Félagi stjórnenda í framhaldsskólum um samkomulag KÍ og Fjölmenntar um breytingar
og framlengingu á kjarasamningi aðila sem var skrifað undir 15. maí 2018.
Atkvæði féllu með þessum hætti:




Já sögðu 10 eða 90,91%
Nei sögðu 1 eða 9,09%
Auðir 0 eða 0%

Á kjörskrá voru 16 og greiddu af þeim atkvæði 11 eða 68,75%. Atkvæðagreiðslan fór fram
18. - til 23. maí 2018.

iv. Úrslit í allsherjaratkvæðagreiðslu meðal félagsmanna í Félagi framhaldsskólakennara
og Tækniskóla Íslands um breytingar og framlengingu á kjarasamningi aðila sem var
skrifað undir 18. maí 2018.
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Atkvæði féllu með þessum hætti:




Já sögðu 105 eða 86,78%
Nei sögðu 11 eða 9,09%
Auðir 5 eða 4,13%

Á kjörskrá voru 169 og greiddu af þeim atkvæði 121 eða 71,6%. Atkvæðagreiðslan fór
fram 22. - 28. maí 2018.

v.

Úrslit í allsherjaratkvæðagreiðslu meðal félagsmanna í Félagi kennara og stjórnenda í
tónlistarskólum um samkomulag KÍ og Sambands íslenskra sveitarfélaga um breytingar og
framlengingu á kjarasamningi aðila sem var skrifað undir 9. maí 2018.
Atkvæði féllu með þessum hætti:




Já sögðu 211 eða 87,92%
Nei sögðu 24 eða 10,00%
Auðir 5 eða 2,08%

Á kjörskrá voru 484 og greiddu af þeim atkvæði 240 eða 49,59%. Atkvæðagreiðslan fór
fram 23. - 28. maí 2018.

vi. Úrslit í allsherjaratkvæðagreiðslu meðal félagsmanna í Félagi grunnskólakennara um
samkomulag KÍ og Sambands íslenskra sveitarfélaga um breytingar og framlengingu á
kjarasamningi aðila sem var skrifað undir 25. maí 2018.
Atkvæði féllu með þessum hætti:




Já sögðu 2.533 eða 74,00%
Nei sögðu 837 eða 24,45%
Auðir 53 eða 1,55%

Á kjörskrá voru 4.689 og greiddu af þeim atkvæði 3.423 eða 73%. Atkvæðagreiðslan fór
fram 31. maí - 5. júní 2018.
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