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4. fundur (225. fundur) stjórnar Félags grunnskólakennara
Haldinn í Kennarahúsinu, mánudaginn 10. September, klukkan 10:00
Mættir: Ásta Lóa, Anna Guðrún, Jens Einar, Bibbi, Hjördís og Þorgerður. Hreiðar mætti 11:10.

1.

INNRA STARF FG

Þorgerður fór yfir það sem hefur verið gert. Þorgerður og Hjördís hafa farið víða á trúnaðarmannafundi og svæðaformannafundi. Rætt um störf trúnaðarmanna og störf öryggistrúnaðarmanna. Rætt um að það þurfi að skilgreina störf þeirra betur þannig að þeir sem taka að sér þessi
störf vita hvað í þeim felst.
Rætt um fund stjórnar, samninganefndar, skólamálanefndar og formanna svæðafélaga sem fram á
að fara 1. og 2. september 2018 á Flúðum. (Nánar hægt að lesa um hann í fundargerð).
Bibbi mun skoða það að halda golfmót fyrir grunnskólakennara næsta vor og mun ræða við Pál
formann KR um að vinna að því með honum.

2.

KJARAMÁL

Umræður um menntakaflann og hvað það er sem trúnaðarmenn standa frammi fyrir þegar
kennarar koma með mál til þeirra er varða nám þeirra og einingar.
Rætt um góðan fund á Flúðum þar sem þeir sem þangað lögðu leið sínu lögðu góð málefni í
púkkið til að hefjast handa við gerð samningamarkmiða. (Sjá nánar fundargerð frá Flúðum).

3.

TILNEFNINGAR Í FASTANEFNDIR

3. júlí 2018 var sent bréf til allra félagsmanna þar sem óskað var eftir áhugasömum
félagsmönnum til að taka sæti í ráðum og sjóðstjórnum á vegum KÍ og FG.
Í lögum félagsins stendur að á samráðsfundum stjórnar FG og svæðaformanna FG skal velja
fulltrúa FG sem stjórn FG skipar að undangengnu vali í eftirfarandi ráð, nefndir og sjóði á vegum
FG og KÍ í samræmi við lög KÍ og vinnureglur þar um:









Fræðslu- og kynningarsjóður FG.
Vonarsjóð FG og SÍ.
Sjúkrasjóð KÍ.
Orlofssjóð KÍ.
Vinnudeilusjóð KÍ.
Fastanefndir á vegum KÍ.
Skoðunarmenn reikninga.
Aðrar trúnaðarstöður á vegum FG/KÍ.
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Fjölmörg framboð bárust og ljóst er að mikill áhugi er hjá félagsmönnum að leggja sitt lóð á
vogarskálarnar til heilla fyrir félagið. Gert er ráð fyrir að nefndir taki til starfa fullmannaðar í
október.
Tillaga:
Stjórn skipar þriggja manna vinnuhóp sem sendir lista til stjórnar FG í tölvupósti til
samþykktar fyrir 15. september með tillögu um aðal- og varamenn í ráð og nefndir á vegum
KÍ og FG. Í hópum sitja þrír stjórnarmenn. Mikilvægt er að starfshópurinn, sendi lista til
svæðaformanna með nöfnum allra þeirra sem buðu fram krafta sína og bjóði formönnum að
veita umsögn um frambjóðendur.
Málið rætt. Tillagan er samþykkt og ákveðið var að Jens, Bibbi og Hreiðar skipi vinnuhópinn.
Listi með nöfnum þeirra sem hafa boðið fram krafta sína verði borin undir svæðaformenn og
þeim boðið að gefa umsögn um þá framkomin framboð.
Þorgerði falið að hafa samband við svæðaformenn.

4.

ERLENT SAMSTARF

Umræður um samstarf FG og kennarayfirvalda í Alberta í Kanada.

5.

ÖNNUR MÁL

Lögð er fram fyrirspurn um hvað það kostaði FG að fara í Kanadaferð síðastliðið vor. Formanni
falið að leggja fram svör við spurningu á næsta stjórnarfundi.
Formanni falið að senda erindisbréf um rétt stjórnarmanna til að sækja fundi og námskeið á
vegum félagsins til skólastjórnenda.
Næstu fundir eru 15. október klukkan 10:00. Þá mætir samninganefndin einnig. Á eftir honum
verður fundur 12. nóvember klukkan 10:00.
Báðir haldnir í Kennarahúsinu.

Fundi slitið 12:20.
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