224. fundur stjórnar Félags grunnskólakennara 13. ágúst 2018

3. fundur (224. fundur) stjórnar Félags grunnskólakennara
Haldinn í Kennarahúsinu, mánudaginn 13. ágúst 2018, klukkan 10:00
Mættir: Þorgerður L. Diðriksdóttir, Hjördís Albertsdóttir, Hreiðar Oddsson (yfirgaf fundinn
12:08), Anna Guðrún Jóhannesdóttir (mætti 10:18), Jens Guðjón Einarsson, Ásta Lóa Þórsdóttir
og Sigurður Freyr Sigurðarson.

1.

KJARAMÁL

Umræður um sólarlagsákvæði. Allir tóku til máls og ræddu málið í þaula. Einhugur var í
stjórnarmönnum að allar einingar sem ekki eru nýttar til B.Ed. gráðu eigi að nýtast sem umfram
einingar.

2.

SKÓLAMÁL

Hjördís fór yfir fyrsta fund skólamálaráðs og sagði frá helstu áherslum sem ráðið hyggst starfa
eftir. Þær áherslur voru: að auka virðingu fyrir kennurum, að fá kennara meira inn í ákvörðunartöku sem varða skólamál, að vera í samstarfi við skólamálaráð KÍ um eflingu list og verkgreina
og að lokum að stefna að því að efla íslenskuna.

3.

STARFSMANNAMÁL

Formanni FG falið að fara yfir starfsmannamál með hagsmuni FG að leiðarljósi.

4.

HANDBÓK FYRIR KENNARA

Samþykkt var að halda því til streitu að gefa út handbókina með vísun í samþykkt aðalfundar FG.
Einnig var samþykkt að gefa hana til allra félagsmanna að þessu sinni vegna tímaskorts til að
kanna hug félagsmanna. Hugur félagsmanna verður samt kannaður til bókarinnar með spurningu
á „Mínum síðum“.

5.

SKÓLANEFNDIR SVEITARFÉLAGANNA

Umræður um það hvernig skólanefndir sveitarfélaga eru skipaðar með hliðsjón af því hvort
fulltrúi grunnskólakennara sé þar inni eins og lög kveða á um. Mikil brotalöm er á því hvort
sveitarfélög sinni því að boða grunnskólakennara á þessa fundi. Mikilvægt er að halda skrá yfir
þá sem eru á þessum fundum og koma á sambandi á milli þeirra svo nýta megi þessa aðild FG
eins vel og kostur er fyrir félagsmenn.

6.

SUMARNÁMSKEIÐ Í FÆREYJUM

Hjördís, varaformaður, fór yfir námskeið sem hún, Ásta Lóa og Mjöll Matthíasdóttir fóru á í
Færeyjum og hvernig FG gæti nýtt þessi námskeið til að umbuna þeim sem vinna trúnaðarstörf
fyrir félagið.
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7.

TILNEFNING Í NÁMSLEYFISSJÓÐ

Samþykkt að tilnefna Hreiðar Oddsson í námleyfissjóð fyrir hönd FG.

8.

TILNEFNINGAR Í SJÓÐI, NEFNDIR OG RÁÐ Á VEGUM FG

Auglýst var eftir áhugasömum félagsmönnum í nefndir, ráð og stjórnir. Margir hafa sótt um og
fleiri eru um mörg embætti. Fundur með svæðaformönnum verður í byrjun september þar sem
þetta verður rætt frekar.
Áhersla verður lögð á að svara öllum sem sækja um þegar búið verður að skipa í stöðurnar.

9.

VINNUFUNDUR Á FLÚÐUM

Stefnt er á að halda vinnufund á Flúðum með stjórn, samninganefnd, skólamálanefnd og
formönnum svæðafélaga. Byrjað verður um hádegi á laugardegi og stefnt að því að ljúka verkum
um 14:00 á sunnudeginum.

Fundi slitið 13:15.
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