222. fundur stjórnar KÍ 17. nóvember 2017

222. fundur stjórnar Kennarasambands Íslands
Haldinn í Vestra, Kennarahúsinu við Laufásveg
Fimmtudaginn 17. nóvember 2017 kl. 08:30 til 11:45
Mætt: Þórður Á. Hjaltested, Aðalheiður Steingrímsdóttir, Ingi Bogi Bogason (vék af fundi kl. 09:40),
Sigrún Grendal, Ólafur Loftsson (vék af fundi kl. 09:30), Þorsteinn Sæberg (vék af fundi kl. 11:00),
Haraldur Freyr Gíslason, Guðríður Arnardóttir og Guðbjörg Ragnarsdóttir (mætti til fundar kl. 09:30).
Forföll boðuðu: Ingibjörg Kristleifsdóttir og Sigurður Sigurjónsson.
Fundinn sátu einnig: Hannes K. Þorsteinsson (mætti kl. 10:00) og Aðalbjörn Sigurðsson sem ritaði
fundargerð.
DAGSKRÁ:
1.
Fundargerð 221. fundar
2.
Skólamál
3.
Fræðslumál
4.
Kjaramál
5.
Innanhússmál
6.
Fjármál
a.
Árlegur styrkur til starfsmannafélags
b.
Jólakortastyrkur KÍ
c.
Fjárhagsáætlun og gjaldkeri
7.
Lögfræðimál
8.
Önnur mál
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Formaður bauð fundarmenn velkomna og gengið var til dagskrár.

1.

FUNDARGERÐ 221. FUNDAR

Fundargerð var send á stjórnarmenn fyrir fund. Engar athugasemdir bárust og fundargerð því
samþykkt.
Til máls tók ÞÁH.

2.

SKÓLAMÁL

AS fór yfir stöðuna í tveimur stórum verkefnum í skólamálum sem KÍ tekur þátt í, sem eru eftirfarandi:



Samstarfsráð um starfsþróun
Menntun fyrir alla

AS rifjaði fyrst upp megintillögur fagráðs um starfsþróun kennara og skólastjórnenda sem afhentar
voru menntamálaráðherra í mars 2016 en þær eru tvíþættar. Í fyrsta lagi menntun fagfólks skóla alla
starfsævina og hins vegar stuðningskerfi við starfsþróun fagfólks, við skóla og háskóla. Verkefni
samstarfsráðs er að útfæra tillögur fagráðsins og ákvað ráðið að skipta sér upp í starfsnefndir til að
vinna að verkefnum á fjórum meginsviðum samkvæmt starfsáætlun: kynningarmál, greining á þörfum
fyrir starfsþróun, stuðningskerfi við starfsþróun og nýliðun og brotthvarf úr starfi. Markmiðið er að
vinna tillögur til ráðherra og samstarfsaðila samstarfsráðs um aðgerðir til umbóta. Ennþá væri óvíst
um stuðning frá ráðherra við starfið en samstarfsráðið ákvað að láta þá óvissu ekki slá sig út af laginu
og hefur haldið áfram með vinnuna og væri hún í fullum gangi.
Miklar umræður urðu um tengsl vinnu samstarfsráðsins við kjarasamninga aðildarfélaga KÍ.
Fundarmenn voru sammála um mikilvægi þess starfs sem fram fer á vettvangi samstarfsráðsins.
Mikilvægt væri að fara yfir stöðu mála og ræða hvernig einstök atriði sem þar eru til umræðu verða
framkvæmd og afgreidd, hvort sem það verður í kjarasamningum eða annars staðar.
AS fór líka yfir stöðuna í vinnu að því að fylgja eftir niðurstöðum úttektar Evrópumiðstöðvarinnar á
stefnu um menntun fyrir alla. Það sem ber hæst í þessari vinnu núna er að fylgja eftir málþingi sem
haldið var í ágúst 2017 um niðurstöður úttektarinnar og að ýta undir umræður í skólum og víðar um
þær. AS minnti á tölvupósta sem formenn aðildarfélaga hafa verið beðnir um að senda á sína
félagsmenn til að hvetja til umræðna. Ragnar Þorsteinsson, starfsmaður stýrihóps verkefnisins, væri
tilbúinn að koma á fundi hjá aðildarfélögum til að fara yfir stöðu mála, í skólunum og víðar.
Stjórnarmenn tóku vel í að senda póstana og lýstu ánægju með það starf sem unnið hefur verið. AS
sagði að samræður væru í gangi milli stýrihóps um menntun fyrir alla og stýrihóps samstarfsráðsins
um samstarf um kynningar á verkefnum þessara hópa og einnig væri verið að ræða hvernig hægt væri
að nýta samstarfsvettvanginn í samstarfsráðinu við að útfæra tillögur úttektarinnar um menntun og
starfsþróun fagfólks skóla.
AS greindi líka frá starfi í skólamálaráði KÍ við að undirbúa skólastefnu og tillögur í skólamálum fyrir
komandi þing KÍ. Mánudaginn 4. desember ætli fulltrúar í skólamálaráði KÍ að funda um þennan
undirbúning. Í framhaldi verði efnið kynnt fyrir stjórn KÍ.
Til máls tóku AS, ÓL, SG, GA, HFG, ÞS og IBB.
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3.

FRÆÐSLUMÁL

AS upplýsti um starf fræðslunefndar. Framundan væri fræðslufundur á höfuðborgarsvæðinu um töku
lífeyris fyrir félagsmenn sem eru eldri en 60 ára, en hann fari fram í samstarfi við LSR og BRÚ.
Þriðjudaginn 28. nóvember væri fræðslunámskeið á dagskrá á Egilsstöðum fyrir félagsmenn um
heilsufarslegar þarfir í tengslum við starfslok. Mjög fáir hafi skráð sig og því væru líkur á að námskeiðið verði ekki haldið.
Vinnueftirlitið muni á næstu mánuðum standa fyrir námskeiðum fyrir öryggistrúnaðarmenn og
öryggisverði í skólum. Á námskeiðunum verður fjallað sérstaklega um starfsumhverfismál skólanna
sem vinnustaða. Fyrsta námskeiðið verði á höfuðborgarsvæðinu 6. og 7. desember en í framhaldi verði
haldin sams konar námskeið á landsbyggðinni.
Búið væri að birta niðurstöður trúnaðarmannakönnunar KÍ og senda til trúnaðarmanna og skólastjórnenda og hafi fræðslunefnd greint niðurstöður hennar. Nefndin sjái ekki ástæðu til að fylgja þeim
sérstaklega eftir, en áfram verði staðið fyrir fræðslu fyrir trúnaðarmenn eins og gert hefur verið síðustu
ár. Fræðslunefndin væri einnig að undirbúa tillögur fyrir komandi þing KÍ og yrði greint frá því á
stjórnarfundi KÍ í byrjun nýs árs.
Til máls tók AS.

4.

KJARAMÁL

Farið var yfir stöðuna í kjaramálum aðildarfélaga KÍ. FF mun vísa deilu sinni við ríkið til ríkissáttasemjara í næstu viku og FG hefur skrifað undir viðræðuáætlun.
ÞÁH upplýsti að hann sat í vikunni fund í ráðherrabústaðnum með formönnum Framsóknarflokks,
VG og Sjálfstæðisflokks, en flokkarnir eru nú að semja um mögulegt stjórnarsamstarf. ÞÁH rakti þá
umræðu sem fram fór á fundinum, þar sem farið var almennt yfir stöðuna á vinnumarkaði.
HFG rakti að FL hefur í samstarfi við Reykjavíkurborg farið í að kortleggja leiðir til að auka nýliðun
í leikskólum borgarinnar og bæta starfsaðstæður kennara. Mikil undirbúningsvinna hefur farið fram
en hugmyndin er að nýta niðurstöður þessa samstarfs til að móta tillögur sem farið verður fram með í
næstu kjaraviðræðum. Hafnarfjarðarbær hefur sýnt málinu áhuga og er sambærileg vinna að hefjast
þar. Framundan er að kynna málið fyrir trúnaðarmönnum, félagsmönnum og að lokum sveitarstjórnarmönnum.
Til máls tóku ÞÁH, GA, SG, HFG, GR og AS.

5.

INNANHÚSMÁL

Hefð er fyrir að veita starfsmönum KÍ aukafrí í kringum hátíðarnar. Fram kom tillaga um að loka
Kennarahúsinu milli jóla og nýárs og gefa starfsmönnum frí, en þrír vinnudagar eru á þessu tímabili.
Miklar umræður urðu um málið en að þeim loknum var tillagan samþykkt.
Til máls tóku ÞÁH, HFG, SG, ASI, HKÞ, GA og GR.
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6.

FJÁRMÁL
a.
Árlegur styrkur til starfsmannafélags
Fram kom tillaga um að styrkja starfsmannafélag KÍ um 300.000 kr. sem er sambærilegt við
styrk síðustu ára. Það samþykkt.
Til máls tók ÞÁH.
b.
Jólakortastyrkur KÍ
ÞÁH rakti að síðustu ár hefur KÍ styrkt einhver félagasamtök fyrir jólin og hefur viðmiðið verið
að styrkja samtök sem vinna með eða fyrir börn. Síðustu ár hefur styrkupphæðin numið 350.000
krónum. Ekkert ákveðið um málið en stjórnarmenn voru beðnir um að hugsa málið og koma
með tillögur að styrkþegum á næsta fundi.
Til máls tók ÞÁH.
c.
Fjárhagsáætlun og gjaldkeri
HKÞ upplýsti að vinna við fjárhagsáætlun er að hefjast og hvatti hann formenn til að kynna sér
drög um leið og þau liggja fyrir. Einnig var staða gjaldkera KÍ tekin fyrir undir þessum lið, en
Svanhildur M. Ólafsdóttir, sem er að láta af störfum sem formaður SÍ, hefur verið gjaldkeri
félagsins síðustu ár. Samþykkt að nýr gjaldkeri verði kosinn á næsta fundi stjórnar.
Til máls tóku ÞÁH, HKÞ, GA.

7.

LÖGFRÆÐIMÁL

Anna Rós Sigmundsdóttir sat fundinn undir þessum lið.
Farið yfir niðurstöður héraðsdóms Reykjavíkur í máli vísindasjóðs FF og FS gegn fyrrverandi
formanni sjóðsins. Fyrrverandi formaður og stjórnarformenn sjóðsins hafa neitað að afhenda
reikninga og skjöl í eigu sjóðsins. Kröfu nýrrar sjóðsstjórnar um að fá afhent bókhaldsgögn sjóðsins
var hafnað þar sem dómari gat ekki ráðið af þeim sönnunargögnum sem lögð voru fram til stuðnings
kröfunni hvort löglega hafi verið boðað til auka aðalfundar félagsins þann 7. nóvember 2016. Stjórnir
FF og FS eru sammála um að kæra ekki ákvörðun héraðsdóms til hæstaréttar enda stutt í næsta
reglulega aðalfund og endurskoðun ársreikninga þann tíma sem sjóðurinn var utanhúss mun þá bíða.
Útgreiðslur af reikningum sjóðsins bíða þá skýringa svo sem risnukostnaður, milljóna launakostnaður
til sjóðsstjórnar og greiðslur til þriggja lögmannsstofa. En endanleg ákvörðun um mögulega áfrýjun
liggur hjá stjórn Vísindasjóðs. Fram kom tillaga um að farið verði í heildstætt mat á lögum KÍ og
aðildarfélaga í ljósi niðurstöðunnar, meðal annars varðandi ákvæði um boðun funda. Lögfræðingur
KÍ ásamt stjórn fari í þá vinnu, en fyrsta verkefni verði að teikna upp tímalínu þeirrar vinnu. Það
samþykkt.
FF óskaði eftir að fá heimild til að fara með túlkanir skólameistara nokkurra framhaldsskóla á kjarasamningi fyrir félagsdóm. Félagið telur að túlkun skólameistaranna á annars vegar heimild til vinnu á
þriðjudegi fyrir páska og hins vegar á ákvæðum um skóladagatal standist ekki. Stjórn samþykkti að
FF fari með málið fyrir félagsdóm.
GA upplýsti að deila hafi risið um túlkun ákvæðis um fjölda kennsludaga og námsmatsdaga sem
fjallað er um í bókun í kjarasamningi. Brýnt sé að fara með málið fyrir félagsdóm. Það samþykkt.
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Til máls tóku ARS, SG, ASI, GA og HFG.

8.

ÖNNUR MÁL
a.
Túlkun á veikindarétti
SG hóf umræður undir þessum lið með á því að lesa upp eftirfarandi bókun:
Stjórn FT hefur tekið túlkun og framkvæmd tengda veikindarétti félagsmanna KÍ til umræðu og
þykir ljóst að innan KÍ sé uppi mismunandi túlkun og framkvæmd þar á.
Eftir samræðu við Eirík Jónsson, fyrrverandi formann KÍ, bendir allt til þess að ný túlkun hafi
verið viðhöfð af einhverjum aðildarfélögum í KÍ sl. ár, eða frá því að Eiríkur Jónsson lét af
störfum árið 2011. Fram að því, eða allt frá árinu 1989 var önnur túlkun og framkvæmd við
lýði.
Á formannafundi 9. nóvember sl. lagði ég það til að Eiríkur Jónsson, fyrrverandi formaður KÍ,
yrði fenginn á fund og farið yrði yfir málin með almennum hætti. Tillögunni var afdráttarlaust
hafnað af formanni eins félags og í framhaldinu fékk hún ekki fundarlega meðferð.
Í ljósi ummæla sem voru látin falla á fundinum þá vil ég ítreka að sú staðreynd að ég hafi þurft
að nýta áunninn veikindarétt rýrir ekki skyldur mínar og míns félags gagnvart því að fjalla um
réttindamál og gæta hagsmuna félagsmanna á því sviði. Stefnubreyting í stórum málaflokkum
á miðlægu borði KÍ er ekki einkamál fárra. Framangreindu til stuðnings bendi ég á skilgreint
hlutverk stjórnar KÍ í lögum sem er m.a., að fjalla um, kynna og framfylgja stefnu KÍ í kjaraog réttindamálum sem varða alla félagsmenn KÍ. Ég óska eftir því að framangreind tillaga sem
ég bar upp á formannafundi 9. nóvember sl. fái formlega afgreiðslu á fundi.
ÞÁH bað AS að taka við stjórn fundarins.
Miklar umræður urðu um málið þar sem farið var yfir túlkun á veikindarétti, umræður um málið
innan stjórnar (m.a. á formannafundum) og almennt um tillöguna. Fram kom tillaga um að ÞÁH
og ARS vinni greinargerð um málið, þar sem meðal annars verði leitað álits Eiríks Jónssonar.
Það samþykkt.
Til máls tóku SG, ÞÁH, GA, HFG og GR.
b.
Bréf frá framboðsnefnd FSL
Stjórn KÍ hefur móttekið bréf frá kjörstjórn Félags stjórnenda leikskóla, dagsett 13. nóvember
2017, en þar segir:
„Framboðsfrestur vegna formannskjörs FSL rann út þriðjudaginn 8. nóvember. Eitt framboð
barst:
Sigurður Sigurjónsson kt. 280571-3699 er sjálfkjörinn formaður Félags stjórnenda leikskóla
næsta kjörtímabil frá aðalfundi 2018 til aðalfundar 2022.“

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 11:45.
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