220. fundur stjórnar KÍ 19. október 2017

220. fundur stjórnar Kennarasambands Íslands
Haldinn í Vestra, Kennarahúsinu við Laufásveg
Föstudaginn 19. október 2017 kl. 08:30 til 12:50
Fundinn sátu: Þórður Á. Hjaltested, Aðalheiður Steingrímsdóttir, Guðríður Arnardóttir, Ingi Bogi
Bogason (vék af fundi kl. 12:00), Ólafur Loftsson, Sigurður Sigurjónsson (í forföllum IK), Sigrún
Grendal og Svanhildur María Ólafsdóttir.
Fundinn sátu einnig: Anna Rós Sigmundsdóttir (undir liðum eitt til fimm og tíu), Hannes Kjartan
Þorsteinsson og Aðalbjörn Sigurðsson sem ritaði fundargerð.
Forföll boðuðu: Ingibjörg Kristleifsdóttir og Haraldur Freyr Gíslason.

DAGSKRÁ:
1.
Fundargerð fundar númer 219.
2.
Erindi frá Orlofssjóði KÍ.
3.
Erindi frá Sjúkrasjóði KÍ.
4.
Lögfræðimál.
5.
Evrópureglugerð um persónuvernd.
6.
Fjármál - styrkumsóknir frá faggreinafélögum.
7.
Skólamál.
8.
Fræðslumál.
9.
Kjaramál - fréttir frá aðildarfélögum.
10. Endurkoma starfsmanna að afloknu löngu veikindaleyfi.
11. NLS og EI.
12. Önnur mál.
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Formaður setti fund og gengið var til dagskrár.

1.

FUNDARGERÐ FUNDAR NÚMER 219

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

2.

ERINDI FRÁ ORLOFSSJÓÐI KÍ

Valborg Hlín Guðlaugsdóttir, stjórnarmaður í Orlofssjóði, sat fundinn undir þessum lið.
Fyrir fundi lágu tilboð í byggingu þriggja húsa í Ásabyggð, sbr. bókun á síðasta fundi stjórnar. Annað
tilboðið er frá Trésmiðju Heimis en hitt frá fyrirtækinu Tré og straumi. Talsverður verðmunur er á
tilboðunum þó innihald þeirra sé í grunninn það sama, og er það síðarnefnda (frá Tré og straumi) mun
lægra. Búið er að kanna stöðu beggja fyrirtækja og standast þau bæði áreiðanleikakönnun.
Fasteignasali hefur verðmetið húsin sem standa á grunnunum þar sem nýju húsin verða byggð, en þau
verða seld á móti. Hvert hús er verðmetið á um sjö milljónir. Gert er ráð fyrir að auglýsa þau til sölu
á næstunni. Fram kom tillaga um að stjórn kynni sé útboðsgögnin sem tilboðin byggja á og hittist
innan hálfs mánaðar til að afgreiða málið formlega. Það samþykkt.
Til máls tóku ÞÁH, VHG, GA, HKÞ, ÓL og ARS.

3.

ERINDI FRÁ SJÚKRASJÓÐI KÍ

ARS og SMÓ funduðu með stjórn sjúkrasjóðs á dögunum til að fara yfir fyrirhugaðar breytingar á
reglugerð sjóðsins, sem og fjárhagsstöðu hans. Þar var meðal annars rætt um leiðir til að ná jafnvægi
í rekstri sjóðsins sem nú er rekinn með tapi vegna mikillar og stöðugrar aukningar í greiðslum
sjúkradagpeninga. Miklar umræður urðu um málið þar sem stjórnarmenn voru sammála um að vanda
þurfi til verka og að skoða þurfi alla möguleika í stöðunni. Lagt til og samþykkt að SMÓ og ARS fari
á næsta stjórnarfund sjúkrasjóðs sem haldinn verður 24. október. Þar verði farið yfir mögulegar
lausnir í stöðunni en í framhaldi verði fjallað um málið og það afgreitt á fundi stjórnar, sem sbr. bókun
í lið 1, verður haldinn innan hálfs mánaðar.
Stjórn einnig sammála að skoða þurfi í næstu kjaraviðræðum að hækka greiðslur vinnuveitenda inn í
Sjúkrasjóð. Því vísað til stjórna og samninganefnda aðildarfélaga hvort þau séu tilbúin að setja slíkt
inn í kröfugerð. Einnig þarf að skoða hvaða áhrif hækkun á greiðslum inn í sjóðinn myndi hafa á
fjárhagsstöðu hans. Mikilvægt sé að fjallað verði um málið á komandi þingi KÍ, en staðan er þannig
að bregðast verður við strax og því ekki hægt að bíða með afgreiðslu málsins fram yfir þing.
Til máls tóku ÞÁH, ARS, GA, SG, SMÓ, ÓL, AS, HKÞ og IBB.

4.

LÖGFRÆÐIMÁL

ÞÁH rakti að Mörkin lögmannsstofa er enn að meta möguleika KÍ á lögsókn vegna breytinga á lögum
um lífeyrisréttindi opinberra starfsmanna. Málið hefur dregist nokkuð en von er á niðurstöðu frá
Mörkinni í næsta mánuði. Stjórnarmenn lýstu áhyggjum af því hversu mikið málið hefur dregist enda
sé það afar stórt og mikilvægt. Fram kom tillaga um að fá fulltrúa LSR og LSS til að fræða starfsmenn
í Kennarahúsi um þær breytingar sem tóku gildi í sumar. Það samþykkt.
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Fram kom tillaga um að haldin verði sérstök trúnaðarbók, þar sem nánari upplýsingar um mál sem
snúa að einstökum félagsmönnum verði bókaðar. Það samþykkt.
Til máls tóku ÞÁH, GA, ARS, SG og AS.

5.

EVRÓPUREGLUGERÐ UM PERSÓNUVERND

Ný reglugerð um persónuvernd mun taka gildi í maí á næsta ári. Kennarasambandið þarf að undirbúa
sig vegna þessa en í reglugerðinni er meðal annars kveðið á um að félagsmenn geta kallað eftir öllum
upplýsingum sem vistaðar eru um þá í kerfum KÍ. Einnig geta félagsmenn í einhverjum tilfellum farið
fram á að þeim upplýsingum sé eytt úr gagnakerfum KÍ. Fyrsta verkefni er að senda starfsmenn KÍ á
námskeið um þær breytingar sem eru fram undan. ÞÁH ætlar að ræða við formenn BHM og BSRB
um mögulegt samstarf við slíkt námskeiðahald. Einnig býður Endurmenntun HÍ upp á námskeið um
málið.
Til máls tóku HKÞ, ÞÁH og GA.

6.

FJÁRMÁL - STYRKUMSÓKNIR FRÁ FAGGREINAFÉLÖGUM

Tvær umsóknir lágu fyrir fundi. Félag frönskukennara á Íslandi sækir um 75.000 kr. styrk vegna
ýmissa verkefna. Samþykkt. Samlíf, samtök líffræðikennara sækir um 150.000 kr. styrk vegna ýmissa
verkefna. Samþykkt.
Til máls tók ÞÁH.

7.

SKÓLAMÁL

AS rakti málþing skólamálaráðs KÍ um námsgögn sem haldið var 5. september sl. undir yfirskriftinni
„Skóli framtíðar - námsgögn fortíðar“, þar sem eftirfarandi ályktun var samþykkt:
Ályktun málþings skólamálaráðs Kennarasambands Íslands um náms- og kennslugögn
haldið 5. september 2017 í Endurmenntun HÍ, Dunhaga 7, Reykjavík.
Skóli framtíðar - námsgögn fortíðar? Eru náms- og kennslugögn í takt við þarfir nemenda og
kennara?
Fundurinn hefur kynnt sér stöðuna á náms- og kennslugögnum í skólakerfinu út frá framboði,
aðgengi, gæðum, fjölbreytileika og kostnaði.
Fundurinn telur löngu tímabært að ráðist verði í aðgerðir til að auka framboð á vönduðum og
fjölbreyttum náms- og kennslugögnum sem haldast í hendur við markmið um menntun við hæfi
og styðja við starf kennara og þróun náms og kennslu.
Fundurinn leggur fast að mennta- og menningarmálaráðherra að hafa forgöngu um þetta í
samstarfi við Alþingi, Menntamálastofnun, sveitarfélög, kennarasamtökin og faggreinafélög
kennara.
Fundurinn undirstrikar eftirfarandi aðgerðir í þessu skyni:

Að náms- og kennslugögn verði nemendum að kostnaðarlausu frá upphafi leikskóla
til loka framhaldsskóla og í tónlistarskólum til að tryggja jafnrétti til náms óháð efnahag
og aðstæðum.
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Að virkjuð verði heimild í lögum um Menntamálastofnun um gerð og miðlun námsog kennslugagna fyrir öll skólastig.


Að bæta aðgengi nemenda að tölvum og tæknibúnaði í skólunum.



Að skattur á bækur verði afnuminn.


Að gerð verði úttekt á stöðu náms- og kennslugagna í skólakerfinu og á þörfum
nemenda, kennara og skóla fyrir vönduð og fjölbreytt náms- og kennslugögn.

Að úttekt verði gerð á Þróunarsjóði námsgagna og Námsgagnasjóði grunnskóla
með það að markmiði að sjóðirnir geti sem best sinnt þörfum nemenda, kennara og skóla
á öllum skólastigum fyrir vönduð og fjölbreytt náms- og kennslugögn.

Að kannaðar verði fyrirmyndir hjá öðrum löndum sem standa framarlega á sviði
náms- og kennslugagnagerðar fyrir nemendur og kennara út frá framboði, aðgengi,
gæðum, fjölbreytileika og gjaldfrelsi nemenda og foreldra.

Að unnið verði að úrbótum á grundvelli ofangreindra úttekta og kannana og stefna
sett um útgáfu náms- og kennslugagna fyrir skólakerfið og aðgerðaáætlun með
skilgreindum fjárframlögum með áherslu á framboð, aðgengi, gæði, fjölbreytileika og
gjaldfrelsi nemenda og foreldra.

Að framboð á starfsþróun fyrir kennara verði aukið til að efla þróun náms og
kennslu og aðstæður bættar til að sinna starfsþróun á starfstíma skóla og utan.

Menntamálastofnun gegnir mjög mikilvægu hlutverki í gerð og miðlun náms- og
kennslugagna sem alls ekki má rýra. Ríkið þarf að styðja vel við starfsemi stofnunarinnar
svo hún geti sem best sinnt þörfum allra skólastiga fyrir vandað og fjölbreytt efni.

Eftir málþingið var sent bréf til menntamálaráðherra og Menntamálastofnunar með
ályktunni en einnig var þar farið fram á fund um málið. Þar sem ríkisstjórnin féll daginn
eftir að bréfið var sent hefur ekki orðið af fundi með ráðherra en nú ætlar
framkvæmdastjórn skólamálaráðs að fara fram á fund með starfsmönnum ráðuneytisins
um málið.
Eftir málþingið var ályktunin send til menntamálaráðherra og Menntamálastofnunar með óskum um
fund um málið. Þar sem ríkisstjórnin féll daginn eftir að bréfið var sent hefur ekki orðið af fundi með
ráðherra en ráðuneytið hefur boðið upp á fund með starfsmönnum ráðuneytisins um málið.
Framkvæmdastjórn skólamálaráðs fundaði með fulltrúum Menntamálastofnunar þar sem ákveðið var
að KÍ og stofnunin fari í samstarf um tvo liði í ályktun, þ.e. að annars vegar verði gerð úttekt á þörfum
fyrir náms- og kennslugögn og hins vegar að kannaðar verði fyrirmyndir hjá öðrum löndum sem
standa framarlega á sviði náms- og kennslugagnagerðar. AS hvatti stjórnarmenn til að ræða
ályktunina í stjórnum aðildarfélaga og tóku fundarmenn vel í það.
AS minnti á póst sem sendur var á stjórnarmenn 22. september síðastliðinn um vinnu að framkvæmd
úttektar á menntun án aðgreiningar. Haldið var málþing í ágúst um málið og stýrihópur um eftirfylgd
með úttektinni vinnur að því að finna leiðir til að fylgja umræðunni á málþinginu eftir í skólum á
öllum skólastigum. Í póstinum voru stjórnarmenn beðnir um að kanna í sínu baklandi hvort einhverjir
fundir séu fram undan þar sem hægt sé að ræða málið. Nokkrar umræður voru um þá fundi sem eru
fram undan og mikilvægi þessarar umræðu. Formenn stjórnendafélaganna og kennarafélaganna
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samþykktu að senda póst á sína félagsmenn þar sem hvatt verður til að efnt verði til umræðu um skóla
án aðgreiningar í skólunum og svæða- og félagsdeildum.
Til máls tóku AS, GA, SMÓ, SS, IBB og ÓL.

8.

FRÆÐSLUMÁL

AS rakti fræðslustarfið sem er að baki á vegum fræðslunefndar KÍ, sem er allt samkvæmt
verkefnalista fræðslunefndar sem stjórn hefur þegar fjallað um og samþykkt. Að baki er eftirtalið:


Fræðslunámskeið um andleg og heilsufarleg áhrif þess að hætta að vinna - haldin í maí.



Trúnaðarmannanámskeið - haldið 11. október.

Á næstunni verður boðið upp á starfslokanámskeið á Egilsstöðum (haldið 28. nóvember) í samstarfi
við fyrirtækið Auðnast. Ákveðið hefur verið að innheimta 5.000 kr. skráningargjald og fá þeir sem
mæta á námskeiðið það endurgreitt. Ástæðan fyrir þessu er að mjög mikið hefur verið um að
félagsmenn skrái sig á námskeið en mæti síðan ekki þegar þau eru haldin.
Fræðslunámskeið um lífeyrisréttindi verður haldið á höfuðborgarsvæðinu í nóvember, en ekki er búið
að ákveða hvaða dag. Námskeiðið verður haldið í samstarfi við LSR, BRÚ og Tryggingastofnun.
Einnig kemur fulltrúi frá FKE og kynnir starfsemi félagsins. Til stóð að halda námskeiðið í vor en
því var seinkað því lífeyrissjóðirnir voru á þeim tíma að fræða félagsmenn um breytingar á
lífeyrisréttindum opinberra starfsmanna.
Í undirbúningi er að halda hefðbundið grunnnámskeið fyrir öryggistrúnaðarmenn og öryggisverði í
skólunum. Vinnueftirlitinu ber skv. lögum að bjóða upp á slík námskeið og atvinnurekendur greiða
fyrir þátttöku sinna starfsmanna sem eru öryggistrúnaðarmenn og öryggisverðir samkvæmt lögum
um vinnuvernd. Aðkoma KÍ að námskeiðinu er að vekja athygli á því meðal skólastjórnenda. Stór
hluti námskeiðsins er staðlaður en rætt er um að hluti verði sérsniðinn að skólaumhverfinu og að þar
verði fjallað sérstaklega um streitu, álag í starfi, andlega líðan, raddheilsu og hljóðvist. Bent var á að
eftir er að útfæra fræðslunámskeið KÍ fyrir félagsmenn stjórnendafélaga KÍ um stjórnsýslu og fleira.
Til máls tók AS.

9.

KJARAMÁL - FRÉTTIR FRÁ AÐILDARFÉLÖGUM

ÞÁH rakti að eftir að KOS (samstarf bandalaga launafólks um launarannsóknir) var lagt niður var
gerður samningur við Hagstofu Íslands um upplýsingagjöf um kjaramál. BHM hefur nú óskað eftir
upplýsingum um launaþróun sinna félagsmanna á grundvelli samningsins. Sú beiðni endaði fyrir
sérstakri samráðsnefnd þar sem fulltrúi ASÍ snerist gegn beiðninni á þeim forsendum að beðið væri
um upplýsingar um kjör félagsmanna í einstökum aðildarfélögum. Stjórnarmenn lýstu undrun yfir
þessari afstöðu ASÍ og samþykktu að hagfræðingar KÍ, BSRB og BHM taki saman minnisblað um
starf KOS og hvernig það hafi þróast eftir að Hagstofa Íslands tók við verkefni KOS. Jafnframt munu
formenn KÍ, BSRB og BHM senda bréf til hagstofustjóra þar sem þessari afgreiðslu Hagstofunnar
verður mótmælt harðlega.
SS rakti stöðuna í kjaraviðræðum FSL og samninganefndar sveitarfélaga og SMÓ fór yfir þær
umræður sem hafa átt sér stað milli SÍ og SNS. SG upplýsti stjórn um viðræður um bókun í
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kjarasamningi FT og SNS. SG óskaði eftir umræðum um mat á menntun og reynslu í kjarasamningum
aðildarfélaga KÍ við formenn og var það auðsótt.
Til máls tóku ÞÁH, SS, SMÓ, ÓL, SG, AS

10. ENDURKOMA STARFSMANNA AÐ AFLOKNU LÖNGU VEIKINDALEYFI
ÞÁH bað AS um að stýra umræðum undir þessum lið. Sesselja G. Sigurðardóttir, trúnaðarmaður
starfsmanna KÍ, sat fundinn undir þessum lið sem og Anna Rós Sigmundsdóttir, lögfræðingur KÍ.
SG fór yfir endurkomu sína til starfa í Kennarahúsið eftir langtímaveikindi, sér reglur KÍ þar að
lútandi og framkvæmd þeirra, sem hún telur stríða gegn kjarasamningsákvæðum og gildandi lögum.
Sökum samskipta í tengslum við framangreint var hennar upplifun af því að snúa aftur til starfa í
Kennarahúsinu mjög neikvæð og telur hún að breyta þurfi því hvernig tekið er á móti fólki við
slíkar aðstæður. SG ítrekaði spurningar til formanns sem hún hafði óskað svara við í ágústmánuði
sl. varðandi reglur KÍ almennt um endurkomu til starfa.
Miklar umræður urðu um málið en að þeim loknum var samþykkt að ÞÁH svari þeim spurningum
sem SG hafði lagt fram. Einnig var samþykkt tillaga frá trúnaðarmanni um að fjarvistastefna KÍ
verði uppfærð með það að markmiði að skýra þær vinnureglur sem eru í gildi varðandi endurkomu
starfsmanna eftir langtímaveikindi.
Til máls tóku AS, SG, ÞÁH, GA, HKÞ, SMÓ, ÓL, SGS og ARS.

11. NLS OG EI
Stjórnarfundur NLS verður haldinn dagana 29. og 30. október. Fulltrúar KÍ á fundinum verða ÞÁH,
AS og HFG. Dagana 5. til 7. febrúar fer í Marokkó fram þriðja kvennaráðstefna EI og hefur KÍ
tækifæri til að senda allt að sex fulltrúa á hana. Þar af mun Kennarasambandið greiða fyrir þátttöku
tveggja en aðildarfélögin hafa möguleika á að senda sameiginlega allt að fjóra fulltrúa. Fundarmenn
sammála að eðlilegt sé að formaður Jafnréttisnefndar KÍ sæki ráðstefnuna og að hinn fulltrúi KÍ verði
fararstjóri. Samþykkt að ÞÁH sendi póst á aðildarfélög KÍ og kanni áhuga þeirra á þátttöku.
Til máls tóku ÞÁH, GA og ÓL.

12. ÖNNUR MÁL
a.
Aðalfundur SÍ
Aðalfundur SÍ var haldinn 14. október og þar var kosin ný stjórn. Nýr formaður félagsins er
Þorsteinn Sæberg en aðrir í stjórn eiga eftir að skipta með sér verkum. Sex ályktanir voru
samþykktar á fundinum sem verða sendar til félagsmanna, stofnana og fjölmiðla á morgun,
föstudaginn 20. október. SMÓ tilkynnti að hún muni formlega láta af störfum fyrir félagið 30.
nóvember næstkomandi og að nýr formaður komi til starfa í Kennarahúsinu 1. desember. Stjórn
þakkaði SMÓ fyrir góð störf og ánægjulegt samstarf. Hún mun þó áfram sinna einhverjum
verkefnum fyrir félagið og KÍ, t.d. með því að taka þátt í undirbúningi næsta þings KÍ. Einnig
var ræddur sá möguleiki að hún sitji einhverja stjórnarfundi sem gjaldkeri stjórnar.

6

220. fundur stjórnar KÍ 19. október 2017

Á aðalfundi SÍ var lögum félagsins breytt lítillega, þannig að starfsmenn skólaskrifstofa sem
semja við SNS geta nú kosið um kjarasamninga. Einnig var sett setning inn í lög félagsins um
að heimilt sé að hafa kosningar rafrænar.
Til máls tók SMÓ, ÞÁH
b.
Sérfræðingur um vinnuumhverfis- og jafnréttismál
Rætt um niðurstöðu stjórnar frá því fyrr á árinu um að bíða með að ráða sérfræðing í
vinnuumhverfis- og jafnréttismálum, eftir að starfsmaður sem sinnt hafði þeim verkefnum lét
af störfum í haust. SG, sem tók ekki þátt í þeirri afgreiðslu, lagði áherslu á að málaflokkurinn
væri mikilvægur og að nauðsynlegt væri að ráða sérfræðing til starfa hið fyrsta. Miklar umræður
urðu um málið þar sem aðrir stjórnarmenn tóku undir orð SG en í umræðum kom aftur fram
það sjónarmið stjórnar frá því í haust að rétt væri að bíða með að ráða nýjan starfsmann fram
yfir þing KÍ í apríl. Með því myndaðist svigrúm til að breyta áherslum í starfsemi KÍ, ef það
yrði niðurstaða þingsins. Eftir umræður var samþykkt að taka málið upp á næsta formannafundi.
Til máls tóku ÞÁH, SG, SMÓ, ÓL, AS, GA og ASI.
c.
Leiðrétting
ÞÁH upplýsti að ekki sé þörf á að stjórn ákveði viðmiðunardagsetningu vegna kjörskrár í
kosningum til formanns og varaformanns KÍ, eins og bókað var í áttunda lið á 218. fundi
stjórnar. Þegar um er að ræða rafræna kosningu er félagsskráin í stöðugri uppfærslu og gildir
sem kjörskrá.
Til máls tók ÞÁH.

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 12:50.
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