168. stjórnarfundur FL 30. janúar 2018

168. fundur stjórnar Félags leikskólakennara
Haldinn í Kennarahúsinu
30. janúar 2018 kl. 09:00-12:00
Mættir: Haraldur Freyr Gíslason formaður, Fjóla Þorvaldsdóttir varaformaður, Laufey
Heimisdóttir ritari, Dýrleif Skjóldal meðstjórnandi og Hanna Berglind Jónsdóttir meðstjórnandi.
DAGSKRÁ:
1.
Fundargerð 167. fundar lögð fram til samþykkis.
2.
Ályktun frá Félagi eldri borgara í Reykjavík.
3.
Endurskoðun á starfsreglum Vísindasjóðs FL og FSL.
4.
#metoo kvenna í menntakerfinu.
5.
Fulltrúar FL á þingi KÍ.
6.
Fréttir frá framkvæmdastjórn skólamálaráðs, fræðslunefnd og skólamálanefnd FL.
7.
Önnur mál.

Fundur settur og dagskrá fundar lögð fram.

1.

FUNDARGERÐ 167. FUNDAR LÖGÐ FRAM TIL SAMÞYKKIS

HFG fór yfir fundargerð síðasta fundar stjórnar. Fundargerð samþykkt.

2.

ÁLYKTUN FRÁ FÉLAGI ELDRI BORGARA Í REYKJAVÍK
Félag eldri borgara í Reykjavík og nágrenni skorar á skólayfirvöld í Reykjavík að
skoða gaumgæfilega hvort ekki er hægt að fá hæft fólk á eftirlaunum til hlutastarfa á
leikskólum og frístundaheimilum borgarinnar.
Ítrekað hefur komið fram í fréttum að vegna starfsmannaskorts, þurfi að loka deildum
leikskóla nokkra daga í hverjum mánuði og erfiðlega hefur einnig gengið að manna
frístundaheimilin. Fjöldi foreldra og barna standa frammi fyrir miklum vanda vegna
þessa ástands.
Félag eldri borgara lýsir sig reiðubúið til að aðstoða við úrlausn þessara brýnu mála
og hafa samvinnu við bæði borgaryfirvöld og Félag leikskólakennara um að útvega
fólk til starfa á leikskólum og frístundaheimilum borgarinnar.

Stjórn FL þakkar fyrir ályktunina.
Rót vandans er sú að það vantar um 1300 leikskólakennara til að uppfylla lög 87/2008 um
menntun og ráðningu kennara sem kveður á um að 2/3 hlutar þeirra sem sinna menntun og
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ráðningu kennara eigi að hafa leyfisbréf til kennslu á leikskólastigi. Leikskólar hafa því þurft á
hverju hausti að manna stöður leikskólakennara með leiðbeinendum.
Það er ljóst að samfélagið þarf að gera betur til að hlúa að leikskólakennurum og auka nýliðun.
Það þarf að draga úr álagi. Það eru vísbendingar í gögnum frá VIRK að álag í starf sé áberandi
mikið hjá leikskólakennurum.
Það er nauðsynlegt að bregðast strax við og vinna markvisst að því að bæta starfsumhverfið í
leikskólunum. Það sem skiptir mestu máli er að fækka börnum í hverju rými og á hvern kennara,
auka afleysingu, fjölga undirbúningstímum umtalsvert, og færa starfsumhverfið nær því sem
þekkist á öðrum skólastigum hvað varðar vinnutíma og starfstíma. Þessir þættir eru allir líklegir
til að bæta starfsumhverfið og vinna gegn álagi og kulnun í starfi.
Laun leikskólakennara þurfa og eiga vera hærri. Það er því miður svo að menntun á Íslandi er
almennt ekki metin nægilega vel til launa. Launagögn frá 2016 sýna að ríkið er að greiða sínum
sérfræðingum hærri laun en sveitarfélögin og svo er almenni markaðurinn að greiða sínum
sérfræðingum hærri laun en ríkið.
Sveitarfélögin þurfa að horfa til framtíðar og vinna að því að finna varanlega lausn á þeim vanda
sem þau standa frami fyrir á hverju hausti. Ef sveitarfélög eru tilbúin að halda áfram og auka
slagkraftinn í að bregðast við vandanum má snúa þessari þróun við og koma í veg fyrir erfiðleika
við að ráða fólk til starfa á haustin.

3.

ENDURSKOÐUN Á STARFSREGLUM VÍSINDASJÓÐS FL OG FSL

Nú stendur yfir vinna við bókun í kjarasamningi aðila. Samningsaðilar eru sammála um að á
samningstímanum verði núverandi fyrirkomulag Vísindasjóðs FL og FSL tekið til endurskoðunar
með það að markmiði að símenntun félagsmanna FL og FSL styðji sem best við framþróun í
leikskólastarfi.
Greiðslur og kostnaður við rekstur sjóðsins er einn af þeim þáttum sem verða endurskoðaðar í
þessari vinnu.

4.

#METOO KVENNA Í MENNTAKERFINU

Jafnréttisnefnd KÍ hefur boðað til sameiginlegs fundar allra stjóra aðildarfélaga KÍ um metoo
kvenna í menntakerfinu Fundurinn verður haldinn 2. mars kl. 14 í Laugardal sal E.

5.

FULLTRÚAR FL Á ÞINGI KÍ

Finna þarf fulltrúa á þing KÍ og aðalfund FL. Formönnum svæðadeilda falið það verkefni í
samræmi við gildandi lög.

6.

FRÉTTIR FRÁ FRAMKVÆMDASTJÓRN SKÓLAMÁLARÁÐS,
FRÆÐSLUNEFND OG SKÓLAMÁLANEFND FL

HFG kynnti tilögur Fræðslunefndar sem ráðgert er að leggja fyrir þing KÍ.
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Umræður óháða skýrslu Capacent um skipurit, rekstur og starfsemi KÍ.

7.

ÖNNUR MÁL

Fjóla kynnti skýrslu um breytingar á umhverfi leikskóla og leikskólakennara.
Menntun án aðgreiningar: Fundarherferð um landið 10-12 fundir. Þar sem að farið verður yfir
hvernig menntun án aðgreiningar fer fram í skólum landsins. Fræðslufulltrúar á hverjum stað fara
síðan í skólana, fylgja málinu eftir og framkvæmd stefnunnar.
Ráðstefna um starfsþróun 22. febrúar.
Menntamálastofnunum ætlar að gera úttekt á þörf á námsgögnum í leikskólum.
Fagmennska og frumkvæði er undirtitill á aðalfundi FL. Samþykkt var að yfirskrift fundarins
verði: ,,Lífsins frjálsi leikur“.

Fundi slitið kl. 12:00.
Fundargerð ritaði Laufey Heimisdóttir.
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