166. stjórnarfundur FL 16. október 2017

166. fundur stjórnar Félags leikskólakennara
Haldinn á Akureyri
16. október 2017 kl. 14:00-17:00
Mættir: Haraldur Freyr Gíslason formaður, Fjóla Þorvaldsdóttir varaformaður, Laufey
Heimisdóttir ritari, Dýrleif Skjóldal meðstjórnandi og Hanna Berglind Jónsdóttir meðstjórnandi.
DAGSKRÁ:
1.
Fundur settur.
2.
Dagskrá fundar lögð fram.
3.
Fundargerð 165. fundar lögð fram til samþykkis.
4.
Fréttir frá framkvæmdastjórn skólamálaráðs, fræðslunefnd og skólamálanefnd FL.
5.
Vinna við aðalfund FL 2018.
6.
Önnur mál.

1.

FUNDUR SETTUR

Fundur settur.

2.

DAGSKRÁ FUNDAR LÖGÐ FRAM

Dagskrá fundar lögð fram.

3.

FUNDARGERÐ 165. FUNDAR LÖGÐ FRAM TIL SAMÞYKKIS

HFG fór yfir fundargerð síðasta fundar stjórnar. Fundargerð samþykkt.

4.

FRÉTTIR FRÁ FRAMKVÆMDASTJÓRN SKÓLAMÁLARÁÐS,
FRÆÐSLUNEFND OG SKÓLAMÁLANEFND FL

Fjóla sagðir fréttir af eftirfarandi málum:

Menntun án aðgreiningar
Áttundi fundur í stýrihópnum var haldinn fimmtudaginn 12. október. Þar var m.a. rætt um
kynningarefni, farið yfir verkefnaáætlun og ákveðið að byrja á athugun á inntaki og
umfangi menntarannsókna. Rætt var um að skipta stýrihópnum í undirhópa og vinna að
eftirfarandi málefnum:
a.
Efna þarf til víðtækra umræðna meðal þeirra sem vinna að menntamálum, í
öllum sveitarfélögum, skólum og skólastigum, um hvernig best verði staðið að
menntun án aðgreiningar.
b.
Ráðast þarf í athugun og endurskoðun á núverandi reglum um ráðstöfun
fjármuna með aukinn árangur og meiri hagkvæmni fyrir augum.
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c.
Efna þarf til umræðna með það að markmiði að ná samkomulagi um
lágmarksviðmið um veitta þjónustu sem styðja við menntun án aðgreiningar í öllum
skólum.


Eftirfylgd ráðstefnunnar Skóli framtíðar - námsgögn fortíðar sem haldin var 5.
september
Búið er að dreifa ályktuninni víða og halda fund með MMS. Á þeim fundi var ákveðið að
vera áfram í samstarfi og MMS ætlar að halda málþing um námsgögn 1. desember nk.

Kennaraþing í Hörpu á Alþjóðadegi kennara 5. október 2017
Þingið tókst sérlega vel og var Zachary Walker alveg frábær. Sveinlaug okkar fulltrúi var
alveg frábær, stóð sig einstaklega vel. Hægt er að horfa á erindin hér: bit.ly/2i31kkC.

Ráðstefna um starfsþróun kennara
Menntavísindasvið hefur óskað eftir samstarfi við KÍ við að halda ráðstefnu um starfsþróun
kennara 22. febrúar 2018. Framkvæmdastjórn skólamálaráðs ákvað að vera með í
undirbúningi og framkvæmd ráðstefnunnar. Þarna á aðalfyrirlesari að vera prófessor Kari
Smith frá Noregi.

Hljóðvist í leikskólum
Verkefnið Hljóðvist í leikskólum var kynnt á fundum með trúnaðarmönnum innan FL
nýlega og voru trúnaðarmenn á því að fylgja málefninu eftir í sínum leikskólum. Allir eru
sammála um að það þarf eitthvað að gera í þessum málum og rétt að nýta þær bjargir sem
til eru.

5.

VINNA VIÐ AÐALFUND FL 2018

Aðalfundur FL er haldinn fjórða hvert ár en ekki á að líða 6 mánuðir frá þingi KÍ.
Fulltrúar eru: Stjórn FL, formenn svæðadeilda, einn fulltrúi fyrir hverja 50 aðildarfélaga í hverri
deild (farið yfir fjölda í hverri deild) og formenn nefnda eða um það bil 65 manns.
Samráðsfundur stjórnar og formanna deilda verður í janúar.
Funda þarf með framboðsnefnd í nóvember.
Framboðsfrestur er til 22. janúar hjá framboðsnefnd.
Kosið í stjórn 6 vikum fyrir aðalfund.
Kjörstjórn sér um kosningar og framkvæmd þeirra.
Rætt um stað til þess að halda fundinn og hver yfirskriftin á að vera en ákveðið er að hún á að
snúast um starfsaðstæður leikskólakennara.
Stjórnin beinir því til skólamálanefndar FL að hafa aðalumfjöllun ráðstefnunnar starfsumhverfið í
leikskólum. Ákveðið var að fá Björgu Bjarnadóttur til þess að fara yfir sögu og ástæður fyrir
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breytingum á lögum og reglugerðum um leikskóla. Aðrir dagskrárliðir verða ákvörðun
skólamálanefndar.

6.

ÖNNUR MÁL

Önnur mál voru ekki á þessum fundi.

Fundargerð ritaði Laufey Heimisdóttir.
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