Fundargerð 67 fundar stjórnar SÍ - fyrsti fundur nýrrar stjórnar

67. fundur stjórnar Skólastjórafélags Íslands
haldinn í Kennarahúsinu Laufásvegi 81, Reykjavík.
3. nóvember 2017 kl. 10:00-14:00
Fundinn sátu: Þorsteinn Sæberg (ÞS), Ásta Steina Jónsdóttir (ASJ), Jón Páll Haraldsson (JPH),
Magnús J Magnússon (MJM), Arnbjörg Stefánsdóttir (AS), Hermann Örn Kristjánsson (HÖK)
Svanhildur María Ólafsdóttir (SMÓ) ritaði fundargerð.
Forföll boðuðu: Ingileif Ástvaldsdóttir (IÁ), Álfheiður Einarsdóttir (ÁE)

Fundargerð
1.

Ný stjórn SÍ
a) Skipting starfa, tillaga formanns um að Magnús J Magnússon verði varaformaður SÍ og
formaður skólamálanefndar samþykkt. Samþykkt að skipa ekki gjaldkera, formaður mun
halda utan um fjármál félagsins og leggja fyrir stjórn reglulega. Samþykkt að aðalmenn
Ingileif, Ásta Steina og Jón Páll skipti með sér ritarastarfinu.
b) Tillaga formanns um fulltrúa í skólamálanefnd SÍ samþykkt
Ómar Örn Magnússon, aðstoðarskólastjóri Hagaskóla,
Kristín Jóhannesdóttir, skólastjóri Oddeyrarskóla,
Snædís Valsdóttir, skólastjóri Vogaskóla.
Varamenn
Elín Yngvadóttir, aðstoðarskólastjóri Grunnskólans í Sandgerði,
Hulda Hrönn Sigurðardóttir, deildarstjóri Grunnskólans í Borgarnesi
c) Tillaga formanns um um fulltrúa í kjararáð samþykkt.

Eysteinn Þór Kristinsson, deildarstjóri Nesskóla,
Elías G Þorbjörnsson, skólastjóri Lundaskóla
Sigurður Þór Ágústson, skólastjóri Grunnskólanum Húnaþingi
Linda Heiðarsdóttir, aðstoðarskólastjóri Réttarholtsskóla
Sigurbjörg Hvönn Kristjánsdóttir, aðstoðarskólastjóri Egilstaðaskóla
Þormóður Logi Björnsson, skólastjóri Grunnskólans á Þingeyri
Guðrún G Halldórsdóttir, skólastjóri Lindaskóla
Óðinn Pétur Vigfússon, deildarstjóri Varmárskóla.
d) Ákveðið að stjórnarfundir verði fyrsta fimmtudag í hverjum mánuði kl. 14-16. Varamenn
skiptast á að koma inn á fund stjórnar, einn í senn.
e) Undirritun skjals til KÍ vegna ráðningar nýs formanns SÍ, Þorsteinn Sæberg hefur hafið
starf sem formaður og kemur í fullt starf 1. desember 2017, þá mun Svanhildur María
Ólafsdóttir, fráfarandi formaður ljúka störfum fyrir SÍ.
2.

Kjaramál
a) Staða kjaramála og launaþróun, útgjöld til fræðslumála og stöðu lífeyrismála. Oddur
Jakobsson, hagfræðingur fór yfir launaþróun skólastjórnenda hjá SÍ 2010-2017.
Stöðu og samanburð launaþróunar heildarlauna frá Hagstofu Íslands 2014-2016 og
niðurstöður skýrslu Hagstofunnar 2017 um útgjöld til fræðslumála frá 1998-2016.
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Staða lífeyrismála er hjá lögfræðingum sem opinberu félögin fengu til að skoða
málið, niðurstaða er væntanleg í þessum mánuði. Hvað varðar ábyrgð og áunnin
réttindi félagsmanna sem eru í A- deild, umræður um stöðuna og framhaldið.
b) Sjúkrasjóður KÍ, kynnt var samþykkt stjórnar Kennarasambands Íslands frá 2.
nóvember 2017 um tillögu sjúkrasjóðs að skerðingum á sjúkradagpeningum og
breytingum á reglum sjóðsins sem taka eiga gildi 1. desember 2017. Umræður um
þessa ákvörðun og rætt um var um nauðsyn þess að fara fram á hækkun iðgjalds úr
0,75% í 1% í næstu kjarasamningum aðildarfélaga KÍ vegna aukins útstreymis úr
sjóðnum og líkur á sjóðþurrð á næstu tveim árum ef ekki verður brugðist strax við.
Mikilvægt er að stjórn KÍ og stjórn sjúkrasjóðs fari yfir og endurskoði reglur
sjóðsins og leggi fram tillögur um stefnumótun og reglur sjóðsins til umræðu á þingi
KÍ í 10.-13. apríl 2018.
c) Kynnt fundargerð samtarfsnefndar SNS og SÍ frá 26. október er varðar breytingar á
kafla 1.4 í kjarasamningi SNS og KÍ/SÍ vegna starfsmanna skólaskrifstofa.
d) Umræður um vinnu framundan hvað varðar kjaramál skólastjórnenda. Það er ljóst að
ef kennarar semja um launahækkanir í næstu kjarasamningum þeirra sem lausir eru
30 nóvember 2016 þá mun SÍ fara fram á viðræður um sinn kjarasamning. Fordæmi
fyrir því skapaðist fyrir ári síðan 2016 þegar FG samdi um launahækkanir fyrir sinn
hóp og í framhaldi fengu skólastjórnendur breytingar á kjarasamningi sínum við
SNS.
3.

Félagsmál
a) Umræður um starfið framundan við stefnumótun, framtíðarsýn og verkáætlun,
fundarmenn hvattir til að kynna sér stefnumótun, framtíðarsýn og verkáætlun
félagsins fyrir næsta fund stjórnar í byrjun desember. Gert er ráð fyrir vinnufundi
stjórna, nefnda og ráða SÍ 25. og 26.. janúar 2018 til að móta stefnu og
framíðarsýn nýrrar stjórnar SÍ hvað varðar kjara-, félags, og fagleg mál félagsins.
Lagabreyting frá aðalfundi, samþykkt að snyrta greinina og færa setninguna
Heimilt er að framkvæma skriflega atkvæðagreiðslu rafrænt. í lok 15 gr. Greinin
verður því svohljóðandi:
15. gr. ALLSHERJARATKVÆÐAGREIÐSLA UM KJARASAMNINGA O.FL.
Um kjarasamninga skal fara fram leynileg, skrifleg allsherjaratkvæðagreiðsla
meðal félagsmanna SÍ og annarra félagsmanna KÍ sem falla beint undir
kjarasamning Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands
vegna Skólastjórafélags Íslands skv. lögum nr. 94/1986 um kjarasamninga
opinberra starfsmanna og lögum nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur. Í því
felst að félagsmenn Kennarasambands Íslands þurfa vera starfsmenn þeirra
sveitarfélaga sem Samband íslenskra sveitarfélaga semur fyrir. Kjörskrá skal
miða við félagatal í þeim mánuði sem atkvæðagreiðsla fer fram. Stjórn félagsins
getur efnt til allsherjaratkvæðagreiðslu um önnur mikilvæg málefni sem eigi falla
sérstaklega undir aðalfund. Heimilt er að framkvæma skriflega atkvæðagreiðslu
rafrænt.
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b) Fundargerð aðalfundar og ályktanir komnar á heimasíðu, ákveðið að ályktanir
verði sendar út til Menntamálaráðuneytis, Menntamálastofnunnar, Sambands
íslenskra sveitarfélaga með ósk um að þau sendi þær til allra sveitarfélaga.
c) Fræðslunefnd KÍ –sagt frá vinnu fræðslunefndar hvað varðar
trúnaðarmannanámskeið og stjórnendafræðslu.
d) Lagðar fram til kynningar niðurstöður eineltiskönnunar hjá KÍ og niðurstöður
könnunar frá Virk, rætt var um samvinnu við FG hvað varðar kynningu og
umræður meðal félagsmanna um þessar niðurstöður, fram kom mikilvægi þess að
skólastjórnendur og trúnaðarmenn ynnu saman við kynningu og umræður um
þessa þætti.
e) Starfsþróunarsjóður SÍ, rætt um sjóðinn, markmið hans og reglur og ákveðið að
vinna að því að kynna hann frekar meðal stjórna svæðafélaga og hvetja þau til að
sækja um fjármagn til sameiginlegrar starfsþróunar félagsmanna.
4.

Skólamál,
Lagt fram minnisblað um að hverju félagið hefur verið að vinna að, á sviði
skólamála.
a) Framíðarsýn um grunnskólann, SÍ, FG og sambandið 2007-2020
http://www.samband.is/verkefnin/skolamal/stefnumotun/framtidarsyn-fyrirskolastarf/ Endurskoðun stendur yfir, Svandís, Valgerður, Helga og Þórður frá
Sambandinu, Guðbjörg frá FG og Svanhildur frá KÍ. Erum að fara yfir og skoða og
munum síðan leggja fram hugmyndir um framhaldið. Þá þurfa stjórnir SÍ og FG og
sambandið að taka ákvörðum um hvort unnið verði að sameiginlegri framtíðarsýn
frá 2020. Reynt verður að ljúka þessari vinnu fyrir áramót.
b) Menntamálastofnun,
Samræmd próf, skjal frá fundi með ráðherra í vor var lagt fram. Skipaður hefur verið
sérfræðingahópur í menntamálaráðuneyti skv. reglugerð og þar er Ingileif
Ástvaldsdóttir. Jón Páll Haraldsson er fulltrúi SÍ í samráðshópi
Menntamálastofnunar vegna samræmdra prófa.
Ytra mat endurkoðun. MRN og Sambandið hafa falið Menntamálastofnun að annast
endurskoðun á framkvæmd ytra mats á grunnskólum, stofnaðir voru tveir
vinnuhópar um endurskoðunina. Fulltrúar í hópunum koma frá Menntamálastofnun,
FG, SÍ, háskólunum og Sambandinu. Starfstímabil vinnuhópanna er frá 1. júní til
15. nóvember 2017. Fulltrúar SÍ í vinnuhópunum eru Sigurður Arnar Sigurðsson
sem er í vinnuhópi um viðmið og Svanhildur María Ólafsdóttir sem er í vinnuhópi
um framkvæmd. Hóparnir munu leggja fram tillögur um útfærslu á ytra mati sem
stýrihópur verkefnisins mun taka endanlega afstöðu til og leggja fram tillögur í
byrjun árs 2018.
c) Námstefna og ársfundur 12.-13. október 2018, hótel Selfoss er upptekið þessa helgi,
ákveðið að skoða aðstöðu á Akureyri eða í Reykjanesbæ og panta 2019 fyrir Selfoss
d) Námskeið fyrir nýja/reyna skólastjórnendur í 12-13 mars. 42 þátttakendur og allt efni
er inn á þessum vef.
nhttps://drive.google.com/drive/folders/0BzbLMd31hAYPamktMmNyMEgyNUk?u
sp=sharing Hugmyndir að dagskrá í mars eru m.a. rafræni skólastjórinn, mannauður,
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samskiptamál (starfsmenn, nemendur, foreldrar) meira um ráðningarmál, ytra mat –
umbótaáætlanir, farsælir skólastjórnendur – hagnýt ráð.
e) Skólamálaþing Sambandsins 6 nóvember Umræða um menntun fyrir alla og
nýliðun/brottfall http://www.samband.is/verkefnin/skolamal/skolathing-ogmalstofur/skolathing-2017
f) Skólamálaráð KÍ – framkvæmdastjórn. Varaformaður KÍ er formaður
framkvæmdastjórnar, aðildarfélögin eiga einn fulltrúa hvert í framkvæmdastjórn.
Framundan er vinna við undirbúning þings KÍ 10.-13. apríl 2018.
g) Samstarfsnefnd um starfsþróun. Vefur fagráðs http://starfsthrounkennara.is
Samstarfsnefnd um starfsþróun er skipuð fulltrúum frá Menntamálaráðuneyti, KÍ,
Sambandinu og háskólunum. Settur var stýrihópur frá þessum sömu aðilum til að
stýra starfinu. Sigurjón, Þórður, Jón Torfi, Aðalheiður og Svanhildur. Ráðherra voru
afhentar niðurstöður fagráðs um starfsþróun kennara 10. mars 2016 og í kjölfarið
setti ráðherra samstarfsráðið til verka með erindisbréfi 31. ágúst 2016 til þriggja ára.
Það felur í sér tvíþætt meginverkefni, í fyrsta lagi að vera áfram vettvangur fyrir
mikilvægt samstarf og samráð aðila um starfsþróun kennarastéttarinnar, eiga
samræður við skólasamfélagið og kynningarstarf, hafa yfirsýn, afla upplýsinga, leiða
umræðu og miðla, og í öðru lagi að fylgja eftir niðurstöðum fagráðs, greina þarfir
fyrir starfsþróun og að vera menntayfirvöldum til ráðgjafar um málefni
starfsþróunar. Verkefni í drögum að starfsáætlun


Kynning á niðurstöðum fagráðsins og samræður í skólasamfélaginu um
starfsþróun. Greining á þörfum fyrir starfsþróun frá sjónarhóli starfsfólks
skóla og menntakerfisins og aðgerðir til úrbóta.
 Útfærsla á stoðkerfi fyrir skólakerfið vegna starfsþróunar.
 Greining á tengslum starfsþróunar við nýliðun og brottfall úr kennarastarfi og
aðgerðir til úrbóta.
Fjármagn hefur ekki fengist til að þessarar vinnu vegna starfsmanns og/eða
verkefnakaupa. Samstarfsráðið er að vinna í 4 hópum hvað varðar:
 Kynningu á starfi starfsráðs um starfsþróun
 Þarfir kennara og stjórnenda fyrir starfsþróun
 Stoðkerfi við skóla, kennara og skólastjórnendur við starfsþróun.
 Nýliðun og brottfall. 4 hópar að vinna að þessu máli, Sambandið og
háskólarnir, Bókun 1, FG og SNS, tveir hópar á vegum Rvk, annar um
leikskóla og hinn um grunnskóla. Fundur 23. Nóvember í samstarfsnefnd um
niðurstöður þessara hópa.
Nú er verið að vinna að því að tengja saman starf samstarfsráðs um starfsþróun
og stýrihóps um menntun fyrir alla.
h) Menntun fyrir alla, skóli án aðgreiningar https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stok-frett/2017/08/25/Breidum-samstarfsvettvangi-komid-a-til-thess-adstudla-ad-farsaelli-framkvaemd-stefnu-um-menntun-an-adgreiningar Hér er hægt að
sjá málþingið, og allar skýrlur og úttektir.Stýrihópur að vinnu við framkvæmd
Ragnheiður Bóasdóttir formaður hópsins, Guðni Olgeirsson, Svandís
Ingimundardóttir, Aðalheiður Steingrímsdóttir, Guðrún Hrefna Guðmundsdóttur,
Ragnar Þorsteinsson er starfsmaður hópsins. Nú er verið að skoða hvernig best sé að
útbúa kynningarefni á niðurstöðum og framkvæmd. Hagsmunaaðilar eru beðnir um
að skoða möguleika á kynningum í tengslum við fundi eða annað sem er á döfinni.
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Umræður á síðasta stjórnarfundi KÍ um að SÍ og FG ræddu saman um hvernig væri
best að koma að þessu. Þá er líka möguleiki að taka þessa umræðu á meðal
skólastjórnenda á öllum stigum og gerðum. SÍ og STÍM hafa verið með tvo
samræðufundi s.l. 2 ár í jan/feb.
i) Námsgögn málþing http://ki.is/rss/4082-namsefni-verd-i-okeypis-og-gripid-til-adgerd-a-vid-ad-auka-frambod Skólamálaráð KÍ heldur áfram að vinna að þessu máli
j) Menntun barna í leit að alþjóðlegri vernd http://ki.is/skolamal/starfid/radstefnur-ogfundir#málþing-um-menntun-barna-í-leit-að-alþjóðlegri-vernd-3-mars-2017Málþing
haldið 3 mars 2017 kl. 8:30-12:30 í Hvammi, Grand hóteli, Reykjavík. Markmið
málþingsins var að vekja athygli á og að skapa skilning á aðstæðum og þörfum barna
í leit að alþjóðlegri vernd. Hvernig viljum við hafa umgjörðina hér á landi um
menntun barnanna, starf kennara og skóla? Þórður og Guðjón frá Sambandinu og
Aðalheiður hafa fundað með menntamálaráðuneyti og dómsmálaráðuneyti (Sigríði
Andersen) um þessi mál til að reyna að koma á starfshópi aðila til að vinna áfram
með málið. Ráðuneytin eru að kasta þessu máli á milli sín.
5.

Önnur mál.
a) Umræður um að vinnufundur stjórna, nefnda og ráða verði 25 og 26 janúar 2018 að
Flúðum, Svanhildi falið að kanna fundastöðu og gistingu.
b) Umræður um félagslega uppbyggingu svæðafélaga og að virkni félagsmanna er
mismunandi eftir svæðum. Rætt um mikilvægi þess að efla félagslega virkni
félagsmanna hjá stærstu svæðafélögunum
c) Næsti fundur stjórnar verður fimmtudaginn 7. desember kl. 14-17.

Fundi slitið kl.14:00
Fundarritari: Svanhildur María Ólafsdóttir
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