169. stjórnarfundur FL 21. febrúar 2018

169. fundur stjórnar Félags leikskólakennara
Haldinn í Kennarahúsinu
21. febrúar 2018 kl. 15:00-18:00
Mættir: Haraldur Freyr Gíslason formaður og Fjóla Þorvaldsdóttir varaformaður, Laufey
Heimisdóttir ritari, og Dýrleif Skjóldal meðstjórnandi og Hanna Berglind Jónsdóttir,
meðstjórnandi sátu fundinn í gegnum fjarfundarbúnað.
DAGSKRÁ:
1.
Fundargerð 168. fundar lögð fram til samþykkis.
2.
Þing KÍ. Fulltrúar FL á þingi KÍ og aðalfundi FL og önnur mál.
3.
Fundir vegna styttingu vinnuviku.
4.
Stjórnarkjör FL.
5.
Starfsáætlun 2018-2022.
6.
Fréttir frá fræðslunefnd, framkvæmdastjórn og skólamálanefnd.
7.
Kvennaráðstefnan 2018 í Marrakesh.
8.
Nemalaun.
9.
Önnur mál.

Fundur settur og dagskrá fundar lögð fram.

1.

FUNDARGERÐ 168. FUNDAR LÖGÐ FRAM TIL SAMÞYKKIS

HFG fór yfir fundargerð síðasta fundar stjórnar. Fundargerð samþykkt.

2.

ÞING KÍ. FULLTRÚAR FL Á ÞINGI KÍ OG AÐALFUNDI FL OG ÖNNUR
MÁL

Enn eiga nokkrar svæðadeildir efir að skila inn lista yfir fulltrúa á aðalfund FL. Búið er að finna
fulltrúa frá FL á þing KÍ. Aðalfundur FL verður haldinn á Hótel Örk í Hveragerði. Boðið verður
upp á rútuferð frá Kennarahúsi. Yfirskrift 7. aðalfundar FL verður Lífsins frjálsi leikur. Drög að
dagskrá liggja fyrir og hefst fundurinn með ráðstefnu kl. 13 þann 14. maí nk.. Á ráðstefnunni
verður lögð áhersla á frjálsa leikinn. Leitað verður til bæði fræðimanns og leikskólakennara með
erindi og haldnar verða menntabúðir með þátttöku aðalfundarfulltrúa. Skólamálanefnd hefur sett
saman ályktanir fyrir Aðalfund FL. Æskilegt væri að FL og FSL kæmu með sameiginlegar
ályktanir um helstu málefnin. Fleiri ályktanir eiga eftir að koma frá nefndum.

3.

FUNDIR VEGNA STYTTINGU VINNUVIKU

Haraldur formaður er byrjaður að hitta formenn annarra stéttafélaga í landinu og kynna fyrir þeim
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hugmyndir FL að því að stilla af skólastigin varðandi starfs- og vinnutíma. Vel hefur verið tekið í
hugmyndirnar

4.

STJÓRNARKJÖR FL

Á kjörskrá voru 2.234. Alls kusu 477 eða 21,35%. Níu voru í framboði og féllu atkvæði þannig:
Hanna Berglind Jónsdóttir
Hanna Rós Jónasdóttir
Sverrir Jensson Dalsgaard
Sveinlaug Sigurðardóttir
Varamenn:
Laufey Heimisdóttir
Hulda Þorbjörg Stefánsdóttir
Helga Charlotte Reynisdóttir
Jakobína Rut Hendriksdóttir
Haraldur mun boða nýja stjórn á fund og ræða um áskoranir leikskólastigsins, nýliðun bættar
vinnuaðstæður og fleiri verkefni sem ný stjórn mun takast á við.

5.

STARFSÁÆTLUN 2018-2022

Drög að starfsáætlun var lögð fyrir stjórn. Hún verður síðan endanlega mótuð eftir að samþykktir
aðalfundar liggja fyrir.

6.

FRÉTTIR FRÁ FRÆÐSLUNEFND, FRAMKVÆMDASTJÓRN OG
SKÓLAMÁLANEFND

Fræðslunefnd
HFG kynnti skýrslu fræðslunefndar. Fræðslufundir með trúnaðarmönnum voru vel heppnaðir og
ánægja með þá. Starfslokafundir og fundir öryggistrúnaðarmanna voru ekki eins vel heppnaðir og
féllu jafnvel niður vegna lélegrar mætingar.
Fjóla sagði fréttir af eftirfarandi málum frá framkvæmdastjórn og skólamálanefnd:
List- og verkgreinar
Ákveðið hefur verið að halda eitt málþing um list- og verkgreinar en ekki tvö eins og áður var
áætlað. Dagsetning óákveðin en líklega 20. mars 2018. Okkur var falið að finna fulltrúa frá
leikskólastigsins til að vera með erindi og er Fjóla búin að hafa samband við Urðarhól varðandi
það.
Fundur með formönnum faggreinakennara
Haldinn var fundur með formönnum fagfélaga í Kennarahúsi 12. feb. Þar var kynnt úttekt sem á
að gera í samstarfi KÍ og MMS á stöðu náms- og kennslugagna í skólakerfinu og á þörfum
nemenda, kennara og skóla fyrir vönduð og fjölbreytt náms- og kennslugöng. Þessi úttekt byggir
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á ályktun málþings KÍ um náms- og kennslugögn sem haldið var í september 2017. Ráðherra vill
að bætt verði úr þörfinni á námsgögnum á leikskólanum og framhaldskólunum. Framkvæmd
verður könnun á því hvaða námsgögn er mesta þörfin fyrir eins og staðan er í dag. Mikil umræða
skapaðist á fundinum og var fólk almennt ánægt með að nú væri í bígerð að sinna öllum
skólastigum.
7. þing KÍ - Fagmennska og frumkvæði kennara
Farið var yfir lokadrög skólastefnu KÍ, skólamálaályktanir og fl. Skólastefnan eldist illa, er úrelt
og þurfti að hana endurskoða gagngert. Það er búið að bæta inn í hana og laga ýmsa þætti.

7.

KVENNARÁÐSTEFNA EI 2018 Í MARRAKESH

Fjóla sagði frá þátttöku sinni í ráðstefnunni. Það var mögnuð upplifun að vera þátttakandi. Fjóla
mun gera ráðstefnunni skil opinberlega ásamt þeim sem með henni fóru. Það er mikill lærdómur
sem hlaust af þessari ráðstefnu og mun hann sjást fljótt á störfum innan KÍ.

8.

NEMALAUN

Fáir vilja taka nema en laun leiðsagnakennara sem taka að sér nema eru alltof lág. Breyting
verður á vettvangsnámi ef hugmyndir um kandídatsár verður að veruleika.
Stjórn FL skorar á háskólanna að bæta laun leiðsagnakennara fyrir að taka að sér nema.

9.

ÖNNUR MÁL
a.
Samráðsfundur leik og grunnskóla
HFG sat fundinn fyrir hönd FL. Á fundinum var meðal annars rætt um þann mikla
nýliðunarvanda sem leikskólastigið og önnur skólastig standa frammi fyrir.
Menntmálaráðherra vill taka málefnið föstum tökum og ráðgert er að skipa starfshóp til að
móta tillögur og aðgerðaráætlun.
b.
#metoo
Fundur verður haldinn um aðgerðir KÍ vegna #metoo föstudaginn 2. mars kl. 14 í
Laugardal. Öll stjórn FL er boðuð á þann fund.
c.
Skýrsla Kópavogsbæjar um kynbundinn launamun
Fjallað var um skýrslu Kópavogsbæjar um kynbundinn launamun. Farið er rangt með í
skýrslunni um meðallaun leikskólakennara þar sem að aðrir háskólamenntaðir eru inni í
tölum um meðallaun leikskólakennara. Félagið hefur óskað eftir úrbætum.

Fundi slitið kl. 18.
Laufey Heimisdóttir fundarritari.
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