165. stjórnarfundur FL 29. september 2017

165. fundur stjórnar Félags leikskólakennara
Haldinn á Reykjavík
29. september 2017 kl. 09:00-12:00
Mættir: Haraldur Freyr Gíslason formaður, Fjóla Þorvaldsdóttir varaformaður, Laufey
Heimisdóttir ritari, Dýrleif Skjóldal meðstjórnandi og Hanna Berglind Jónsdóttir meðstjórnandi.
DAGSKRÁ:
1.
Fundargerð 164. fundar lögð fram til samþykkis
2.
Tillögur og greinargerð MVS, HA og sambandsins vegna nýliðunarvanda í kennarastétt
3.
EECERA 2017
4.
Samstarf við HÍ
5.
Samráðsvettvangur um mótun menntastefnu Reykjavíkurborgar
6.
Fréttir frá framkvæmdastjórn skólamálaráðs, fræðslunefnd og skólamálanefnd FL
7.
Sameiginlegur jólafundur með FSL
8.
Nýr fulltrúi FL í Siðaráði KÍ
9.
Umbun fyrir trúnaðarmenn
10. Önnur mál

1.

FUNDARGERÐ 164. FUNDAR LÖGÐ FRAM TIL SAMÞYKKIS

HFG fór yfir fundargerð síðasta fundar stjórnar. Fundargerð samþykkt.

2.

TILLÖGUR OG GREINARGERÐ MVS, HA OG SAMBANDS ÍSLENSKRA
SVEITARFÉLAGA VEGNA NÝLIÐUNARVANDA Í KENNARASTÉTT

HFG kynnti tillögurnar. Um er að ræða tillögur 7 liðum sem fjalla um hvata/styrki til
kennaranáms, inntak kennaranámsins, starfsnám og þrepaskipt nám, leiðsögn nýliða og
kandídata, ímynd kennarastarfsins, faglegan styrk, starfsumhverfi, símenntun og þróun og
stjórnsýsla. KÍ skilaði inn sameiginlegri umsögn um tillögurnar.

3.

EECERA 2017

HFG sat ráðstefnuna EECERA 2017 fyrir hönd stjórar. Hann kynnti skýrslu sína um ráðstefnuna.
Sat hann einnig fund Sig Gender Balance hópsins. Hefur hann lagt áherslu á að fjalla um fjölgun
karla í yngri barna kennslu og önnur kynjatengd málefni á leikskólastiginu.

4.

SAMSTARF VIÐ HÍ

Menntavísindasvið HÍ óskaði eftir samstarfi við FL og FSL að þróa nám á háskólastigi sem hefði
atvinnutengt lokamarkmið. Samstarfið fælist í greiningar- og þróunarvinnu. Samþykkt að verða
Menntavísindasviði innan handar.
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5.

SAMRÁÐSVETTVANGUR UM MÓTUN MENNTASTEFNU
REYKJAVÍKURBORGAR

HFG kynnti drög að menntastefnu Reykjarvíkurborgar. Drögin eru enn í vinnslu og stefnir borgin
að því að kynna stefnuna í febrúar.

6.

FRÉTTIR FRÁ FRAMKVÆMDASTJÓRN SKÓLAMÁLARÁÐS,
FRÆÐSLUNEFND OG SKÓLAMÁLANEFND FL

FÞ sagði fréttir af eftirfarandi málum:

Menntun án aðgreiningar
Fundur var í stýrihópi 14. september sl. þar voru gerð samantekt á umræðum í málstofum á
málþinginu og drög að verkefnaáætlun um aðgerðaráætlun stýrihópsins og helstu
tímasetningar.
Næsti fundur í stýrihópnum er áformaður fimmtudaginn 12. október nk. Óskað var eftir að
aðildarfélög KÍ kynni og ræði niðurstöðurnar og verkefnaáætlun innan félagsins.
Fjóla fór yfir helstu atriði málsins.


Endurskoðun á starfsáætlun, farið yfir endurskoðaða starfsáætlun skólamálaráðs
(forgangsverkefni 2017-2018)
Forgangsverkefni í starfi skólamálaráðs 2017-2018.
Framkvæmdastjórn skólamálaráðs hefur ákveðið eftirfarandi forgangsverkefni í starfinu
fyrir árið 2016-2017. Forgangsverkefnin fela í sér sameiginlegar áherslur í starfi
skólamálaráðs (skólamálanefnda aðildarfélaga og framkvæmdastjórnar skólamálaráðs),
áætlanagerð, málefnavinnu og upplýsingamiðlun. Markmiðið er að skóla- og menntamál
séu áberandi þáttur í starfsemi og ímynd KÍ, og að auka forystuhlutverk KÍ í skóla- og
menntamálum inn og út á við.
1.

2.
3.

4.

Beita sér fyrir að starf samstarfsráðs um starfsþróun kennara og skólastjórnenda
verði til að efla tækifæri og aðstæður kennarastéttarinnar til starfsþróunar í
samræmi við þá stefnumótun sem búið er að leggja.
Samstarf við stjórnvöld og aðra aðila um kennaramenntun og nýliðun.
Efla umræðu um skóla- og menntamál. Með Greina/pistlaskrifum um skóla- og
menntamál og fréttaflutningur um skólastarf. Auka þekkingu á Evrópumenntamálum og færni KÍ og aðildarfélaga til þátttöku í slíkri umræðu. Efla úrvinnslu
efnis og miðlun þekkingar af vettvangi NLS, norrænu kennarasamtakanna, og
úr öðru erlendu samstarfi.
Vinna að undirbúningi fyrir þing KÍ, skólastefnu og skólamálaályktanir.


Endurskoðun skólastefnu farið var yfir vinnuskjal um endurskoðun skólastefnu KÍ
Þing KÍ 2018, yfirskrift/þema, erindi.
Rædd voru tvö þemu á fundi framkvæmdastjórnar skólamálaráð, en engin endanleg
ákvörðun tekin.
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Norrænt samstarfsverkefni
Norrænt samstarfsverkefni um stuðning við nýliða í starfi sem við hjá KÍ tökum þátt í
ásamt þremur öðrum norrænum kennarasamtökum og tveimur norrænum háskólum sem
mennta kennara. Sótt var um styrk til Nordplus upp á 100 þúsund evrur og fengust 80
þúsund evrur því að umsóknarupphæðin fór yfir hámarkið sem hægt er úthluta til eins
verkefnis samkvæmt reglum sjóðsins. Þann 28. ágúst sl.var haldinn fyrsti fundurinn um
verkefnið (á skype), og aðalviðfangsefnið að ræða breytingar sem þarf að gera á
framkvæmdaáætlun fyrir verkefnið þar sem lægri styrkur fékkst en áætlað var, og varð úr
að hver þátttakandi í verkefninu tæki saman svolitla skýrslu um væntingarnar til
verkefnisins og hvað viðkomandi telur mikilvægt að fá út úr því, og að skila fyrir næsta
fund sem verður 27. september nk. í Osló, og mun Aðalheiður taka þátt í honum á Skype.
Þessar skýrslur verða síðan notaðar sem grunnur fyrir umræður um praktísk atriði varðandi
framkvæmd og annað.

Hljóðvist í leikskólum
Verkefnið Hljóðvist í leikskólum fór fram í nokkrum leikskólum á Akureyri og liggur
niðurstaða þess fyrir. Ákveðin atriði þarf að vinna með áfram og fylgja eftir og hefur Fjóla
tekið það að sér í samstarfi við Klöru E. Finnbogadóttur sem er fulltrúi sambandsins í
verkefninu. Vinna á kynningarefni um rannsóknina sem hægt verði að nýta á öðrum
skólastigum og til er efni á vef, svo sem gátlistar, fræðslubæklingar og fleira til að varpa
ljósi á bjargirnar sem eru fyrir hendi til að bæta hljóðvist og einnig er ætlunin að vera með
málþing um niðurstöðurnar. Fjóla óskaði eftir að fulltrúar í framkvæmdastjórn kynni
niðurstöður verkefnisins í sínum nefndum. Fundur var haldinn á mánudaginn þar sem farið
var yfir Öryggishandbók fyrir leikskóla og gerðar viðbætur með krækjum í efni sem varð til
við framkvæmd verkefnisins.

7.

SAMEIGINLEGUR JÓLAFUNDUR MEÐ FSL

Ákveðið var að fundurinn yrði haldinn 4. desember.

8.

NÝR FULLTRÚI FL Í SIÐARÁÐI KÍ

Nýr fulltrúi FL í Siðaráði KÍ verður Svanhildur Guðbjörg Þorsteinsdóttur.

9.

UMBUN FYRIR TRÚNAÐARMENN

HFG kynnti hugmyndir um umbun fyrir trúnaðarmenn 2017. Samþykkt að greiða trúnaðarmönnum og tengiliðum eingreiðslu upp á 15.000 kr. fyrir störf sín fyrir félagið.

10. ÖNNUR MÁL
HBJ óskaði eftir umræðu um þann taxta sem ríkið notar til að greiða nefndarlaun. FÞ benti henni
á bréf sem frá Framkvæmdastjórn skólamálaráðs þar sem reifuð eru viðmið vegna nefndalauna.
Laufey Heimsdóttir ritaði fundargerð.
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