17. FUNDUR VINNUUMHVERFISNEFNDAR KÍ – KJÖRTÍMABILIÐ 2014-2018

17. fundur Vinnuumhverfisnefndar KÍ - kjörtímabilið 2014-2018
Haldinn í Kennarahúsinu
Þriðjudaginn 05.09.2017, kl. 14:30-16:30
Mætt:
Ásdís Ingólfsdóttir (ÁI), Sigurður Halldór Jesson (SHJ), Anna Þorsteinsdóttir (AÞ) og Guðný Anna
Þóreyjardóttir (GAÞ) ritaði fundargerð.

DAGSKRÁ:
1.
Staða mála í nefndinni
2.
NAN-fundur í Færeyjum - yfirlit
3.
Veturinn framundan
a.
Starfsáætlun
b.
Gátlistar, bréfaskriftir og útsendingar
c.
Fundartími og skipulag þeirra
d.
Skýrslur fyrir vorið
e.
Ályktanir fyrir þingið

1.
STAÐA MÁLA Í NEFNDINNI:
Nefndarstörf munu taka breytingum eftir að starfsmaður nefndarinnar hætti. ÁI formaður
nefndarinnar mun sjá um fundarboð, umsýslu og ýmis önnur verkefni tengdum verkefnum
nefndarinnar. Markmið nefndarinnar er að gera eins vel fram að 7. þingi KÍ sem haldið verður
næsta vor og hægt er í þessum breyttu aðstæðum. Hins vegar sé augljóst að framlag nefndarinnar
verður minna í sniðum en áður. Nefndarmenn telja nauðsynlegt að starfsmaður KÍ sinni þessum
mikilvæga málaflokki og telja að það sé erfiðara að ná fram mikilvægum málefnum og
markmiðum án hans. Það er mikil eftirsjá í fráfarandi starfsmanni og ekki megi bíða lengi með að
ráða annan í hans stað.
2.
NAN-FUNDUR Í FÆREYJUM - YFIRLIT:
ÁI sagði frá fundinum sem haldinn var á Viðareiði í Færeyjum 8. júní sl. en hún sótti fundinn
ásamt Hafdísi fyrrum starfsmanni nefndarinnar.
Ásdís fór yfir samantekt sem Hafdís hafði gert um málefni sem hvert hinna Norðurlandanna hafði
sagt frá á fundinum. Margt af því sem fram kemur á þessum fundum eru málefni sem vert er að
huga að hér heima hvað varðar vinnuumhverfi kennara.
Ásdís sagði einnig frá því að hún hafði farið á námskeið á vegum NIVA (Nordic Institute for
Advanced Training in Occupational Health) sem haldið var 21. júní 2017.
3.
Ásdís lagði fram samantekt sem Hafdís hafði gert um það hvaða verkefni lægi fyrir og hver
staða þeirra væri. Auk þess lá frammi Verkefnaáætlun (Starfsáætlun) fyrir 2017. Farið var yfir
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listann og reynt að rýna í hvaða verkefni er hægt að vinna nú þegar ekki er starfsmaður.
Fundarmenn voru sammála um að ekki væri raunhæft að halda ráðstefnu um málaflokkinn eins
og fyrirhugað var skv. Verkefnaáætlun vor 2017. Hins vegar eru nokkur mál t.d. gátlistar fyrir
félagsmenn sem mögulega væri hægt að ljúka og nauðsynlegt væri að ganga frá skýrslum og
ályktunum fyrir þingið á vorönn 2018.
4.

Næsti fundur ákveðinn 27. október 2017. Kl. 14:30.
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