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232. stjórnarfundur Kennarasambands Íslands
Haldinn í Vestra í Kennarahúsi
Þriðjudaginn 12. júní 2018, kl. 08:30 - 12:20
Mættir: Ragnar Þór Pétursson (RP), Anna María Gunnarsdóttir (AMG), Haraldur Freyr Gíslason
(HFG), Guðríður Arnardóttir (GA), Sigurður Sigurjónsson (SS), Sigrún Grendal (SG), Þorgerður
Laufey Diðriksdóttir (ÞD) og Þorsteinn Sæberg (ÞS).
Fundinn sátu einnig Hannes K. Þorsteinsson (HKÞ), Anna Rós Sigmundsdóttir (ARS) og Arndís
Þorgeirsdóttir (AÞ) sem ritaði fundargerð.
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Formaður setti fundinn klukkan 8:30 og bauð fundarmenn velkomna.

1.

FUNDARGERÐIR

Fundargerðir 229., 230 og 231. stjórnarfundar voru sendar stjórnarmönnum fyrir fund.
Fundargerðir 229. og 230. stjórnarfunda samþykktar athugasemdalaust. Ein athugasemd barst frá
Ólafi Loftssyni varðandi fundargerð 231. stjórnarfundar. Orðalagi breytt og fundargerð síðan
samþykkt samhljóða.

2.

LÖGFRÆÐIMÁL
a.
Undirskrift kaupsamnings v/húss í Kjarnaskógi
Kaupsamningur undirritaður af öllum viðstöddum stjórnarmönnum.
b.

Skráð í trúnaðarbók

c.

Skráð í trúnaðarbók

d.
Upptaka persónuverndarlaga, kynning og áhrif
ARS greindi frá margháttuðum breytingum sem verða á starfsemi KÍ þegar frumvarp til
laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga verður að lögum - sem verður á allra
næstu dögum. ARS sagði vinnu hafna við gerð persónuverndarstefnu, vinnsluskrá,
áhættumat og verklagsreglur. Unnið væri að því að lista upp hvaðan upplýsingar koma,
hvert þær fara og með hvaða hætti þær eru vistaðar.
HKÞ sagði frá fundum sem hafa verið haldnir með fulltrúum DK og BHM þar sem meðal
annars hefur verið rætt um aðgangsstýringu starfsmanna, meðferð tölvupósta og verklag
sem þarf að breyta í samræmi við hin nýju lög.
ÞS greindi frá fundaherferð SÍ og Sambands íslenskra sveitarfélaga þar sem farið er yfir
mikilvæg mál sem brenna á skólastjórnendum varðandi innleiðingu hinna nýju
persónuverndarlaga og framhald Mentormálsins. Á fundunum er jafnframt farið yfir gerð
vinnsluskráa sem þarf að gera í öllum grunnskólum landsins og einnig er rætt hvernig best
verði staðið að almennri persónuverndarfræðslu innan skólanna enda munu hin nýju lög
gera ráð fyrir ríkri ábyrgð á fræðslu til starfsmanna.
Miklar umræður voru um málið og fundarmenn sammála að mikið verk er fyrir höndum
jafnt innan Kennarasambandsins sem og í skólakerfinu öllu. Fundarmenn sammála um að
KÍ gegni mikilvægu hlutverki í þessum efnum og upplýsa þurfi alla félagsmenn um að
persónuverndarmálin séu forgangsmál strax í haust.
Til máls tóku ARS, ÞS, RP, SG, GA, HKÞ, SS, AMG, ÞD.
ARS vék af fundinum.

3.

EFNAHAGS-, HAGFRÆÐI- OG ATVINNUMARKAÐSMÁL
a.
Nýir kjarasamningar
ÞD sagði frá því helsta sem nýr kjarasamningur Félags grunnskólakennara, sem skrifað var
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undir 25. maí síðastliðinn, felur í sér. ÞD óskaði eftir að fært yrði til bókar að hún og
samninganefndin þökkuðu Oddi S. Jakobssyni, hagfræðingi KÍ, samstarfið við samningagerðina. Þá lét ÞD þess einnig getið að hún þakkaði góðar móttökur fyrstu dagana í
Kennarahúsinu.
GA sagði frá kjarasamningum Félags framhaldsskólakennara við Verzlunarskóla Íslands,
Tækniskóla Íslands og Fjölmennt.
Formaður greindi síðan frá bréfum kjörstjórnar KÍ vegna atkvæðagreiðslna um kjarasamninga hjá FF, FG og FT. Nánar um niðurstöðurnar er að finna í viðauka aftast í
fundargerðinni.
b.
Tryggingafræðilegar forsendur lífeyrissjóða
Formaður ræddi mikilvægi þess að vera vakandi yfir afkomu lífeyrissjóða, sérstaklega með
tilliti til tryggingafræðilegra forsendna.
c.
Aðgerðir yfirvalda og samstarf á vinnumarkaði
Formaður greindi frá fundi stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins sem hann sótti í
ráðherrabústaðnum fyrir skemmstu. Á fundinum var rætt um mögulegar skattkerfisbreytingar. Formaður sagði frá fundi opinberu bandalaganna (BHM, BSRB, KÍ), ríkis og
sveitarfélaga, sem hann og Oddur S. Jakobsson, hagfræðingur KÍ, sóttu fyrir hönd KÍ, þar
sem fram var haldið umræðu um hvernig koma megi á jöfnun launa á milli markaða.
d.
Jöfnun lífeyrisréttinda
Formaður kynnti verklýsingu stýrihóps um jöfnun launa milli markaða og sagði óskað eftir
því að KÍ skipi aðal- og varafulltrúa í stýrihópinn. Lagt til að formaður KÍ verði aðalmaður
og Oddur S. Jakobsson hagfræðingur varamaður. Samþykkt.
e.
Erindi frá Hagsmunasamtökum heimilanna
Hagsmunasamtök heimilanna óska eftir þátttöku KÍ í áskorun samtakanna um að stjórnvöld
ráðist þegar í stað í gerð Rannsóknarskýrslu heimilanna. Beiðni samtakanna synjað og
formanni falið að senda afsvar þess efnis.
Til máls tóku RP, ÞD, GA, AMG, HKÞ, SG, HFG, SS, ÞS.

4.

SKÓLAMÁL
a.
Skólamálaráð
Formaður greindi frá því að nýtt Skólamálaráð KÍ hefði komið saman á sínum fyrsta fundi í
gær. AMG hefur tekið við varaformennsku í ráðinu. Formaður sagði að hann myndi
jafnframt vinna náið með Skólamálaráði.
b.
Menntun fyrir alla
AMG sagði frá stöðunni á innleiðingu menntastefnunnar Menntun fyrir alla. Samningur um
áframhaldandi samstarf ríkis, sveitarfélaga og hagmunaaðila skólakerfisins var undirritaður
í Ráðherrabústaðnum um miðjan apríl. AMG sagði fyrirhugað að halda 23 fundi víðs vegar
um landið næsta vetur til að kynna skýrslu um innleiðingu skólastefnunnar. Hún sagði
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menntamálaráðherra hafa ákveðið að fundaherferðin verði upptaktur að nýrri menntastefnu
til ársins 2030. Það kemur í hlut KÍ að koma með innlegg á þessum fundum og sagði AMG
að leitað yrði til félagsmenna um að sinna því. Málið verður rætt áfram.
c.
Norrænt samstarfsverkefni um leiðsögn við nýliða
AMG sagði frá verkefninu og að Skólamálaráð KÍ væri aðili að því. Til stendur að halda
ráðstefnu um verkefnið haustið 2019 og hafa íslensk menntayfirvöld lýst yfir áhuga á að
hún verði haldin hérlendis. Boltinn er hjá Norrænu ráðherranefndinni. AMG sagði að ef af
ráðstefnuhaldinu yrði þá mætti gera ráð fyrir að ráðstefnan verði haldin dagana 24. til 25.
október 2019. AMG mun sækja fund um málið í Osló í lok ágústmánaðar.
d.
Alþjóðadagur kennara
AÞ fór yfir hugmyndir upplýsinga- og kynningarsviðs vegna Alþjóðdags kennara, 5.
október. Hefð hefur skapast fyrir Skólamálaþingi á þessum degi og er til skoðunar að halda
slíkt þing þar sem þemað yrði hugsanlegt tengt íslenskri tungu. Þá var rætt um smásagnasamkeppni KÍ, Heimilis og skóla og Samtaka móðurmálskennara og fundarmenn jákvæðir í
garð keppninnar. Útgáfusvið mun kynna þessar og fleiri hugmyndir strax að loknu
sumarleyfi.
e.
Aðgerðir í menntamálum
Formaður reifaði efni erindis sem borist hefur frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu
þar sem fjallað er um stöðu svokallaðrar 21. greinar í lögum um menntun og ráðningu
kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, nr. 87/2008. Í
bréfi ráðuneytisins kemur fram að unnið hafi verið á vettvangi samráðsnefndar leik- og
grunnskóla að lausn til skýringar á ýmsum álitamálum varðandi túlkun og framkvæmd
fyrrnefndrar 21. greinar laganna.
Málið rætt vítt og breitt á fundinum og fram kom að afstaða Félags framhaldsskólakennara
er skýr og þar á bæ er vilji til að virkja lagagreinina frá 2008 og skýra heimild til kennslu
þvert á skólastig og veita kennurum leyfisbréf til að kenna á aðliggjandi skólastigum.
Þannig fengi framhaldsskólakennarar t.d. leyfisbréf til að kenna í efstu bekkjum
grunnskólans og grunnskólakennarar, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum, leyfisbréf til að
kenna byrjunaráfanga í framhaldsskólum.
Málið var rætt á víðum grunni og ljóst að uppi eru ólík sjónarmið.
Formaður lauk umræðunni með því að vísa málinu til aðildarfélaganna.
Til máls tóku RP, GA, ÞD, ÞS, HKÞ, HFG, SG, SS.

5.

INNRI MÁL
a.
Nýtt starfsfólk
Formaður sagði frá þremur nýjum starfsmönnum í Kennarahúsi; Hjördísi Albertsdóttur,
varaformanni FG, Sigrúnu Birnu Björnsdóttur, fulltrúa fastanefnda KÍ, og Þorgerði
Laufeyju Diðriksdóttur, formanni FG. Bauð formaður nýja starfsmenn velkomna til starfa.
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b.
Upplýsinga- og kynningarsvið
Formaður lagði til að upplýsinga- og kynningarsviði yrði falið að afgreiða óskir
félagasamtaka og stofnana um styrktarlínur. Málið rætt en án niðurstöðu. Frestað.
c.
Skipan í ráð og nefndir
Formaður minnti stjórnarmenn á að skila inn framboðum félaga sem hafa hug á að taka sæti
í nefndum og ráðum KÍ.
d.
Lagabreytingar
Formaður ræddi um aðalfundi aðildarfélaganna og sagði að ef gerðar hefðu verið
lagabreytingar á þeim fundum þá þyrftu þær að berast stjórn KÍ. Formaður kvaðst mundu
senda stjórn minnisblað vegna málsins.
e.
Erindi frá stjórn OKÍ
Stjórn OKÍ hefur sent stjórn KÍ erindisbréf þar sem farið er fram á að KÍ veiti stjórn OKÍ
umboð til að semja um greiðslur til framkvæmdaaðila og jafnframt að stjórn OKÍ verði
falið að velja aðila til verka á vegum sjóðsins.
Málið rætt og fram kom meðal annars að ákveðið hefur verið skipa nefnd sem ætlað er að
skerpa á verkferlum og verklagi sjóða og nefnda innan KÍ.
Samþykkt að hafna beiðni stjórnar OKÍ um fyrrnefnt umboð. Formanni falið að upplýsa
stjórn OKÍ um málið og skýra um leið frá því að beiðni af þessu tagi samrýmist ekki
verklagi sem KÍ vill standa fyrir.
f.
Skipan milliþinganefndar
Formaður minnti stjórnarfólk á að skipan milliþinganefndar þarf að liggja fyrir innan tíðar.
g.
Handbók
HFG greindi frá ályktun aðalfundar Félags leikskólakennara um að gefin verði út Dagbók
kennara í stað Handbókar kennara sem 7. þing KÍ ákvað að hætta að gefa út.
ÞD greindi frá því að aðalfundur FG 2018 hefði gert samþykkti þess efnis að stjórn FG væri
falið að gefa út Handbók kennara í sömu mynd og KÍ gerði - og að óskað verði eftir
heimild KÍ til þess.
Fundarmenn sammála um ekki sé hægt að ganga gegn samþykktum þings KÍ í þessu efni
sem öðrum. Stjórn KÍ gerir þó ekki athugasemdir ef aðildarfélög kjósa að gefa út handbók í
eigin nafni og á eigin kostnað.
Til máls tóku RP, HFG, ÞD, GA, SS, ÞS, HKÞ, SG, AMG.

6.

ERLENT SAMSTARF
a.
Vorfundur NLS
Formaður sagði frá vorfundi NLS sem hann sótti ásamt varaformanni KÍ. Hann greindi
einnig frá aðalfundi OAJ. Formaður kvaðst ætla að skrifa um það helsta sem bar við á
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þessum fundum og sagðist jafnframt þeirrar skoðunar að fulltrúar KÍ sem sækja fundi í
útlöndum ættu að gera slíkt hið sama.
b.
Val á fulltrúa ETUCE og EI
Formaður sagði að velja þyrfti fulltrúa KÍ til að taka sæti í stjórn ETUCE (Evrópudeild
Alþjóðasamtaka kennara). Stjórn ETUCE fundar tvisvar á ári. GA gaf kost á sér til
stjórnarsetunnar og var samþykkt að hún yrði fulltrúi KÍ í stjórn ETUCE.
c.
Heimsþing EI 2019
Formaður greindi frá því að heimsþing EI (Alþjóðasamtaka kennara) verði haldið í
Bangkok í Taílandi á næsta ári.
Til máls tóku RP, AMG, GA, SG, ÞS, HFG.

7.

ÖNNUR MÁL
a.
Sjúkrasjóður KÍ
ÞS sagði brýnt að vinna ötullega að málefnum sjúkrasjóðs og koma málum vel á skrið fyrir
haustið.
b.
Lokun Kennarahúss
Formaður kynnti hefðbundna lokun Kennarahúss að sumri. Lokað verður frá 16. júlí til 6.
ágúst. Orlofssjóður veitir þjónustu á meðan á lokun stendur.
Til máls tóku RP, ÞS, GA, SG, HFG, ÞD.

Fleira var ekki gert og sleit formaður fundi klukkan 12:25.
Fundargerð ritaði Arndís Þorgeirsdóttir.
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VIÐAUKI
Úrslit atkvæðagreiðslna um kjarasamninga hjá FF, FG og FT
a.
Kosið um kjarasamninga
Bréf kjörstjórnar KÍ lögð fyrir stjórn vegna atkvæðagreiðslna um kjarasamninga hjá FF, FG
og FT.
i.
Úrslit í allsherjaratkvæðagreiðslu meðal félagsmanna í Félagi framhaldsskólakennara og Félagi stjórnenda í framhaldsskólum um samkomulag KÍ og ríkisins um
breytingar og framlengingu á kjarasamningi aðila sem var skrifað undir 21. apríl 2018.
Atkvæði féllu með þessum hætti:




Já sögðu 720 eða 69,03%
Nei sögðu 304 eða 29,15%
Auðir 19 eða 1,82%

Á kjörskrá voru 1.498 og greiddu af þeim atkvæði 1.043 eða 69,63%.
Atkvæðagreiðslan fór fram 2. - 7. maí 2018.
ii.
Úrslit í allsherjaratkvæðagreiðslu meðal félagsmanna í Félagi framhaldsskólakennara og Félagi stjórnenda í framhaldsskólum um samkomulag KÍ og Verzlunarskóla
Íslands um breytingar og framlengingu á kjarasamningi aðila sem var skrifað undir 17.
maí 2018.
Atkvæði féllu með þessum hætti:




Já sögðu 59 eða 86,77%
Nei sögðu 5 eða 7,35%
Auðir 4 eða 5,88%

Á kjörskrá voru 94 og greiddu af þeim atkvæði 68 eða 72,34%. Atkvæðagreiðslan
fór fram 18. - 23. maí 2018.
iii. Úrslit í allsherjaratkvæðagreiðslu meðal félagsmanna í Félagi framhaldsskólakennara og Félagi stjórnenda í framhaldsskólum um samkomulag KÍ og Fjölmenntar um
breytingar og framlengingu á kjarasamningi aðila sem var skrifað undir 15. maí 2018.
Atkvæði féllu með þessum hætti:




Já sögðu 10 eða 90,91%
Nei sögðu 1 eða 9,09%
Auðir 0 eða 0%

Á kjörskrá voru 16 og greiddu af þeim atkvæði 11 eða 68,75%. Atkvæðagreiðslan
fór fram 18. - til 23. maí 2018.
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iv. Úrslit í allsherjaratkvæðagreiðslu meðal félagsmanna í Félagi framhaldsskólakennara og Tækniskóla Íslands um breytingar og framlengingu á kjarasamningi aðila
sem var skrifað undir 18. maí 2018.
Atkvæði féllu með þessum hætti:




Já sögðu 105 eða 86,78%
Nei sögðu 11 eða 9,09%
Auðir 5 eða 4,13%

Á kjörskrá voru 169 og greiddu af þeim atkvæði 121 eða 71,6%.
Atkvæðagreiðslan fór fram 22. - 28. maí 2018.
v.
Úrslit í allsherjaratkvæðagreiðslu meðal félagsmanna í Félagi kennara og
stjórnenda í tónlistarskólum um samkomulag KÍ og Sambands íslenskra sveitarfélaga um
breytingar og framlengingu á kjarasamningi aðila sem var skrifað undir 9. maí 2018.
Atkvæði féllu með þessum hætti:




Já sögðu 211 eða 87,92%
Nei sögðu 24 eða 10,00%
Auðir 5 eða 2,08%

Á kjörskrá voru 484 og greiddu af þeim atkvæði 240 eða 49,59%.
Atkvæðagreiðslan fór fram 23. - 28. maí 2018.
vi. Úrslit í allsherjaratkvæðagreiðslu meðal félagsmanna í Félagi grunnskólakennara
um samkomulag KÍ og Sambands íslenskra sveitarfélaga um breytingar og framlengingu
á kjarasamningi aðila sem var skrifað undir 25. maí 2018.
Atkvæði féllu með þessum hætti:




Já sögðu 2.533 eða 74,00%
Nei sögðu 837 eða 24,45%
Auðir 53 eða 1,55%

Á kjörskrá voru 4.689 og greiddu af þeim atkvæði 3.423 eða 73%.
Atkvæðagreiðslan fór fram 31. maí - 5. júní 2018.
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