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36. stjórnarfundur Félags framhaldsskólakennara 2014-2018
Miðvikudaginn 30. ágúst 2017

Mætt: Anna María, Óli Njáll, Guðný Lára, Hanna og Guðjón á skype.

1.

FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR

Samþykkt og því beint til formanns að óska formlega eftir að ráðuneytið sendi FF drög að nýju
reiknilíkani.

2.

Mannabreytingar í stjórn FF - formleg afsögn Reynis þórs Eggertssonar lögð
fram - HBV

Samþykkt. Stjórn þakkar Reyni fyrir vönduð og góð störf í þágu félagsins.
Stjórn samþykkir að Óli Njáll taki sæti Reynis og verður jafnframt ritari stjórnar.

3.

ÞRIGGJA STJÓRNA FUNDUR MEÐ VÍSINDASJÓÐI - AMG

Undirritað samkomulag Vísindasjóðs FF og stjórnar KÍ um uppgjör á fjárkröfum lagt fram - að
öðru leyti er þessum lið frestað vegna veikinda Steinunnar.

4.

LÖGFRÆÐIÁLIT UM KENNSLUKANNANIR - GGH

Lagt fram þar sem helsta niðurstaða er að kennslukannanir í skólum séu heimilar með skilmálum
sem varða persónuvernd.

5.

SKOÐANAKÖNNUN MEÐAL FÉLAGSMANNA UM STJÓRNUNARHÆTTI
Í FRAMHALDSSKÓLUM - SIO

Frestað vegna veikinda Steinunnar.

6.

GREIÐSLUR TIL TRÚNAÐARMANNA - AMG

Áður samþykkt hækkun á greiðslum til trúnaðarfólks þegar komin í framkvæmd. Anna María
leggur fram yfirlit til kynningar.

7.

TRÚNAÐARMANNANÁMSKEIÐ - AMG

Verður haldið 13. og 14. sept. Sami kennari og í fyrra, Kjartan Bjarni Björgvinsson. Áhersluatriði
eru Stjórnsýslulögin: Helstu reglur um málsmeðferð, Upplýsingaréttur almennings og
tjáningafrelsi opinberra starfsmanna. Í lok námskeiðs mun síðan verða trúnaðarmannafundur.

8.

FRAMHALDSSKÓLI Í ÞRÓUN - AMG

Anna María kynnir ráðstefna um þróun og nýbreytni í framhaldsskólum sem verður haldin
föstudaginn 22. september í Menntaskólanum við Hamrahlíð. Auglýsing hefur verið send til allra
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félagsdeilda. Kalle Nieminen sérfræðingur hjá finnska nýsköpunarsjóðnum Sitra flytur
lykilerindi. Auk þess verða málstofur þar sem um 40 önnur erindi verða haldin. Anna María óskar
þess að stjórn mæti á ráðstefnuna.

9.

KARLAGATA 15 - HBV/AMG

Stjórn samþykkir að forkona óski eftir tilboðum í söluferli á Karlagötu. Ef kauptilboð berist verði
það borið undir stjórn áður en íbúðin verði seld.

10. AÐALFUNDUR FF 2018 - AMG
Fyrsti fundur hjá upptillinganefnd og kjörstjórn verður haldin 31. ágúst, þar verður tekin
ákvörðun um framkvæmd framboða og kosninga.

11. ÖNNUR MÁL
Spurningar frá Helga Ingólfssyni - AMG. Tillaga að svari frá Guðríði lagt fram og stjórn
samþykkir. Guðjón óskar eftir fresti til að kynna sér málið aðeins betur.
Spurningar frá Baldri Garðarssyni - AMG. Tillaga að svörum frá Guðríði lögð fram, stjórn
samþykkir í megindráttum en leggur til viðbætur sem Guðjón og Anna María munu sjá um og
senda á stjórn áður en svarað verður formlega.
Þann 5. september nk. mun skólamálaráð KÍ halda ráðstefnu um námsgögn ,, Skóli framtíðar námsgögn fortíðar“. Anna María verður okkar fulltrúi með erindi.

Fundi slitið kl. 17:20.
Hanna Björg ritaði fundargerð.
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