170. stjórnarfundur FL 21. mars 2018

170. fundur stjórnar Félags leikskólakennara
Haldinn í Reykjavík
21. mars 2018 kl. 12:00-16:00
Mættir: Haraldur Freyr, Fjóla, Dýrleif, Hanna Berglind og Laufey frá stjórn. Sverrir, Jóna Rósa,
Charlotta, Þorbjörg Hulda frá samninganefnd. Sveinlaug frá væntanlegri stjórn.
DAGSKRÁ:
1.
Fundur settur.
2.
Dagskrá fundar lögð fram.
3.
Fundargerð 169. fundar lögð fram til samþykkis.
4.
Áskoranir leikskólastigsins í kjaramálum 2018-2022.
5.
Áskoranir leikskólastigsins í skólamálum 2018-2022.
6.
Önnur mál.

1.

FUNDUR SETTUR

Haraldur Freyr bauð fundarmenn velkomna. Markmið fundarins er að fjalla um þær áskoranir
sem bíða félagsins næstu árin.

2.

DAGSKRÁ FUNDAR LÖGÐ FRAM

Dagskrá fundar lögð fram.

3.

FUNDARGERÐ 169. FUNDAR LÖGÐ FRAM TIL SAMÞYKKIS

HFG fór yfir fundargerð síðasta fundar stjórnar. Fundargerð samþykkt.

4.

ÁSKORANIR LEIKSKÓLASTIGSINS Í KJARAMÁLUM 2018-2022

Haraldur flutti erindi um það sem er framundan í kjaramálum hjá félaginu. Miklar umræður urðu
um inntöku ungra barna í leikskólann. Vanda þarf til verka og gæta þess að umhverfið í
leikskólanum sé hannað fyrir mjög ung börn. Gæta þarf að fjölda þeirra í rými og svo þarf að
fjölga leikskólakennurum.
Leikskólakennaraskortur verður fyrirsjáanlegur næstu ár og vandinn mun aukast ef farið er að
taka yngri börn inn en nú er.
Leikskólakennurum hefur ekki fjölgað hlutfallslega frá árinu 1995. Einungis eitt sveitarfélag
hefur í dag uppfyllt ákvæði laga um 1/3 hluta leikskólakennara og það er Hörgársveit.
Bæta þarf starfsumhverfið í leikskólanum. Tölur frá Virk sýna að flestir hlutfallslega koma úr
stétt leikskólakennara. Það þarf að minnka álagið á leikskólakennara, það er alveg ljóst.
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Auka þarf nýliðun og minnka álag
Farin er af stað vinna hjá nokkrum sveitarfélögunum til þess að bæta starfsumhverfið í
leikskólanum. Nýlega skilaði starfshópur í Reykjavík, von er á skýrslum frá Hafnarfirði og
Kópavogi.
Starfshópurinn í Reykjavík skilaði mjög raunhæfum tillögum, en pólitískir fulltrúar eiga eftir að
setja það niður fyrir sig hvað á að framkvæma og hvenær. Samkvæmt ummælum Skúla
Helgasonar á aðgerðaráætlun að vera tilbúin innan mánaðar.
Laun þurfa að vera samkeppnisfær við aðra sérfræðinga
Það var sett inn í skýrslu starfshópsins í Reykjavík að auka þurfi samkeppnisstöðu Borgarinnar,
svo hún nái að halda í þá leikskólakennara sem þau hafa núna. Það er sátt um að leikskólakennarar eigi að hafa jöfn laun á við grunnskólakennara. Grunnlaun leikskólakennara eru hærri en
annarra háskólamenntaðra hjá Rvík. En heildarlaun leikskólakennara eru 13% lægri en
háskólamenntaðra stétta hjá Rvík.
Fækka þarf börnum í rými og á hvern starfsmann
Fækkun barna í rými og á hvern starfsmann hefur verið nefnd sem einn af þeim þáttum sem mun
draga úr álagi í leikskólum. Það segir sig sjálft að það væri mjög skynsamlegt að ráðast í þær
breytingar. Það myndi hafa mörg hliðarverkandi áhrif, til dæmis í að bæta hljóðvist í leikskólum.
Ef fækkun barna væri framkvæmd með þeim hætti að stöðugildum væri ekki fækkað í leiðinni
myndi það auka afleysingu. Fækkun barna og að auka afleysingu tengjast ekki kjarasamningum
heldur lögum um leikskóla 90/2008 og reglugerð 655/2009 um starfsumhverfi leikskóla. Þar
gegna leikskólastjórar og sveitastjórnir lykilhlutverki.
Fjölga þarf undirbúningstímum
Nokkur sveitarfélög hafa fjölgað undirbúningstímum, nægir þar að nefna Hafnarfjörð og Selfoss.
Samninganefnd Félags leikskólakennara hefur farið fram með kröfu um aukinn undirbúningstíma
í öllum kjarasamningum síðan 2011 án árangurs og mun gera það áfram.
Færa þarf starfsumhverfið nær því er þekkist á öðrum skólastigum hvað varðar vinnu- og
starfstíma
Að færa starfsumhverfið nær því sem þekkist á öðrum skólastigum hvað varðar vinnutíma og
starfstíma er stór samfélagsleg breyting. Samkvæmt tölum frá OECD frá 2014 kemur í ljós að
árlegur starfstími leikskólakennara á Íslandi er einn sá lengsti sem þekkist í heiminum.
Samkvæmt lögum um grunnskóla eru börn 37 vikur á ári í grunnskóla. Börn í leikskóla á Íslandi
eru hins vegar 45 vikur á ári eða jafn lengi og leikskólakennararnir. Það þarf því að stytta árlegan
starfstíma barna í leikskólum.

5.

ÁSKORANIR LEIKSKÓLASTIGSINS Í SKÓLAMÁLUM 2018-2022

Fjóla hélt erindi um helstu viðfangsefni skólamálanefndar FL, skólamálaráðs KÍ og
framkvæmdastjórn skólamálaráðs. Erindið bar heitið Horft í baksýnisspegilinn og fram á við.
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Helstu viðfangsefni skólamálaráðs og framkvæmdastjórnar KÍ 2014-2018 voru:

Umræðuhefti um menntamál.

Úttekt á innleiðingu aðalnámskrá.

Menntun barna og ungmenna í leit að alþjóðlegri vernd.

Efling list- og verkgreinakennara.

Náms- og kennsluefni.

Leiðsögn nýliða.

Samstarf við kennaranema.

Samstarf við fagfélög.

Samstarfsráð um starfsþróun kennara og skólastjórnenda.

Menntun fyrir alla.

Samstarfsnefndir KÍ og Háskóla sem mennta kennara.

Samstarf við Menntamálastofnun.

Fundir um menntamál.

Umsagnir.

Undirbúningur ársfunda og þings KÍ.
Helstu verkefni skólamálanefndar FL árin 2014-2018 voru:

Morgunverðarfundur og ráðstefna um karla í yngri barna kennslu.

Málþing um leiðsögn nýliða í skólastarfi.

Náttúruþing 2015 og 2017.

Málþing um börn í leit að alþjóðlegri vernd.

Ráðstefna um menntun án aðgreiningar.

Skólamálaþing KÍ á Alþjóðadegi kennara.

Menntun fyrir alla.

Auka möguleika leikskólakennara til starfsþróunar.

Auka samstarfi við faghópa.

Veita umsagnir um ákveðin mál.

Auknar kröfur síðustu 10 ára á leikskólakennara.

Verkefnið Hljóðvist í leikskólum.

Undirbúa TALIS könnun.

Undirbúninga ársfundi og 7. aðalfundar FL.
Mögulegar áskoranir skólanefndar FL árin 2018-2022 verða:

Menntun án aðgreiningar.

Auka möguleika leikskólakennara til starfsþróunar.

Starfsumhverfi leikskólanna.

Standa vörð um leikinn sem námsleið.

Endurskoðun laga og aðalnámskrá.

Auka framboð af ókeypis námsefni frá MMS.
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6.

Gæta að velferð og líðan barna í leikskólum - aukið rými.
Standa vörð um kennslufræði leikskóla í nýju námsskipulagi Háskólanna.
Vinna að aukinni nýliðun.
Vinna af fagmennsku við móttöku nýliða á vettvangi.
Hvetja til aukinna rannsókna á leikskólastarfi.

ÖNNUR MÁL

Umræður voru um bókun 1 í kjarasamningi og hvernig best væri að mæta breytingum sem yrðu í
tengslum við bókunina.

Fundi slitið kl 16:00.
Fundargerð rituðu Fjóla Þorvaldsdóttir og Laufey Heimisdóttir.
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