Skólastjórafélag Íslands - 72. fundur 5. apríl 2018

72. fundur stjórnar Skólastjórafélags Íslands
Haldinn í Kennarahúsinu Laufásvegi 81, Reykjavík
Fimmtudaginn 5. apríl 2018, kl. 10:00 - 13:00
Fundinn sátu: Þorsteinn Sæberg (ÞS), Ásta Steina Jónsdóttir (ASJ), Jón Páll Haraldsson (JPH),
Magnús J Magnússon (MJM), Arnbjörg Stefánsdóttir (AS), Hermann Örn Kristjánsson (HÖK)
Ingileif Ástvaldsdóttir (IÁ), Álfheiður Einarsdóttir (ÁE).

-o-o-o1.

KJARAMÁL

Námsstefna vegna samningagerðar, verður haldin á Bifröst 2.-4. maí og 1.-3. október
Rætt var um að formaður og samninganefnd félagsins tækju þátt í námsstefnunni. Tillaga lögð
fram um að samninganefndin ásamt Þorsteini formanni SÍ fari á þetta námskeið 1.-3. október.
Stjórnin samþykkti tillöguna.
Kjaramálaályktun stjórnendafélaganna á 7. þingi KÍ
Formaður ræddi tillögu að kjaramálaályktun stjórnendafélaga KÍ, fyrir þingið. Skólastjórafélagið
ályktaði í kjaramálum á aðalfundi í haust og er grunnur þeirrar tillögu upplegg að tillögu
stjórnendafélaganna. Stjórnin samþykkti fyrirliggjandi drög að tillögu.

2.

FÉLAGSMÁL

Þing Kennarasambands Íslands 10. - 13. apríl 2018
Þingfulltrúar - Skipulag - Nefndir - Önnur mál
Farið yfir dagskrá og skipulag þingsins. Rætt var um fulltrúa SÍ á þinginu og skipan þeirra í
nefndir þingsins. Ljóst er að formaður og einn þingfulltrúi verða til vara í þingnefndir. Formaður
mun að loknum stjórnarfundi klára að skipa í nefndir en annars var skipulag orðið nokkuð klárt.
Þingfulltrúar SÍ munu hittast við lok fyrsta þingdags þar sem farið verður ítarlega yfir dagskrá
þingdaga og skipulag nefndarstarfa.
Námskeið fyrir nýja og reynda skólastjórnendur
Síðari hluti námskeiðs fyrir nýja og reynda skólastjórnendur var haldið í mars. Góð þátttaka var á
námskeiðinu sem var vel heppnað og ljóst að áfram verður haldið með námskeið af þessu tagi á
vegum félagsins. Formanni var falið að finna stað fyrir námskeiðið næsta haust. Rætt var um að
reyna að bóka Hótel Borgarnes eða Bifröst. Gera ráð fyrir að panta þurfi 40-50 herbergi.
Ákveðið var að námskeiðið skólaárið 2018 - 2019, yrði haldið dagana 13.-14. september og 1112. mars.
Fundir formanns með svæðafélögum
Fundir formanns með svæðafélögum hafa gengið vel og er næsti fundur á Akureyri þann 4. maí.
Einnig er áætlaður fundur með skólastjórum samrekinna skóla í Kennarahúsinu, föstudaginn 27.
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apríl. Hugmyndin er að þar verði rædd ýmiss mál, kjaraleg og félagsleg, er varða rekstur
samrekinna skóla.
Lokaður Facebook hópur félagsmanna SÍ
Rætt var um lokaðan Facebook hóp félagsmanna SÍ og mun formaður vekja athygli félagsmanna
á hópnum á næstunni.
Rætt var um með hvaða hætti væri best að virkja félagsmenn til þátttöku og umræðu í slíkum
hópi.
ESHA, ráðstefna evrópskra skólastjórnenda, í Tallin Eystlandi 17. - 19. október 2018
Flug - Gisting - Þátttökugjöld - Þátttakendur
Formaður skýrði frá því að hann hefði útvegað 40 flugsæti með Icelandair til Tallin með
millilendingu í Helsinki og að hann væri búinn að tryggja 40 herbergi á Hotel Radisson Blu.
Sagði hann sætin hafa klárast strax og þau hefðu verið boðin félagsmönnum og kominn biðlisti.
Stjórnin samþykkti að þeir einstaklingar sem óska eftir að fá greiðslu fyrir þátttökugjöldum fái
þau greidd. Formaður skráir SÍ hópinn á ráðstefnuna og greiðir þátttökugjöld fyrir hópinn.
Upplýsingar um skráningu á ráðstefnuna og fleira verða birtar félagsmönnum í næsta fréttabréfi
félagsins.
Fréttir af fundir skólamálanefndar félagsins 4. apríl 2018
Formaður skólamálanefndar upplýsti fundarmenn um að búið er að bóka Karen Hammerness og
Raisa Ahtiainen, frá Finnlandi, á námsstefnu SÍ á Reykjanesi í haust. Frétt verður í fréttablaði
félagsins í maí um námsstefnuna, skipulag og skráningu.

3.

SKÓLAMÁL

Skipun í starfshóp mennta- og menningarmálaráðuneytis vegna samræmdra prófa
Formaður skýrði stjórninni frá því að gengið hefði verið frá tilnefningu félagsins í starfshóp
ráðuneytis mennta- og menningarmála vegna framtíðarfyrirkomulags samræmdra könnunarprófa.
Tilnefndir hefðu verið tveir fulltrúar frá SÍ, þau Brynhildur Sigurðardóttir, skólastjóri og Ómar
Örn Magnússon, aðstoðarskólastjóri. Það væri síðan í höndum ráðuneytisins hvort þeirra yrði
aðalfulltrúi og hvort þeirra yrði varafulltrúi.
Fyrirkomulag endurtekinna könnunarprófa í íslensku og ensku í 9. bekk 2018
Rætt var um endurtekin samræmd könnunarpróf í íslensku og ensku en Menntamálastofnun hefur
tilkynnt um fyrirhugaða prófdaga. Skólar hafa val um hvaða daga þeir velja en allir skólar verða
að gefa nemendum sínum tækifæri til próftöku ef þeir óska eftir því.
Þá var rætt um hugsanlegan kostnað fyrir skóla vegna endurtekinnar próftöku og sagði formaður
ráðherra hafa kveðið skýrt á um það á fundi með hagsmunaaðilum og í fjölmiðlum að ráðuneytið
greiddi þann kostnað.
Aðgerðir í menntamálum - Rýnihópur um brotthvarf og nýliðun
Formaður kynnti stjórninni vinnu í framhaldi af ákvörðun ráðherranefndar um átak í menntamálum. Skipaður hefði verið rýnihópur um nýliðun og brotthvarf kennara í leik-, grunn- og
framhaldsskólum. Formaður sýndi glæru sem útskýrði vinnuferli ráðherranefndarinnar. Formaður
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fór yfir vinnutilhögun nefndarinnar og helstu atriði sem rædd hefðu verið. Rýnihópurinn mun
leggja ákveðnar tillögur fyrir verkefnisstjórn átaksins á næstunni.

4.

ÖNNUR MÁL

Yfirferð og samþykkt ársreikninga SÍ fyrir árið 2017
Formaður fór yfir áður útsenda ársreikninga félagsins fyrir árið 2017 og kallaði eftir spurningum
eða athugasemdum. Að umræðum loknum voru ársreikningar félagsins undirritaðir af stjórn.
Fullveldisafmæli
Formaður sagði frá fundi sem hann átti með Ragnheiði Jónu Ingimarsdóttur, framkvæmdastjóra,
vegna 100 ára fullveldisafmælis Íslands. Vakin verður athygli félagsmanna í fréttabréfi félagsins
á ýmsu er varðar afmælið og hægt er að nýta í skólastarfinu á margvíslegan hátt. Þá sagði
formaður frá fyrirspurnum sem borist höfðu félaginu varðandi nýtingu afmælisdagsins til
hátíðarhalda í skólum en um er að ræða að 1. desember ber upp á laugardag.
Fréttabréf SÍ í apríl
Rætt var um fyrirhugað fréttabréf félagsins í apríl en formaður sagðist leggja áherslu á að bréfið
kæmi út fyrir 7. þing Kennarasambandsins í næstu viku.
Rætt var um hvernig stjórnendur ættu að bera sig að þegar um væri að ræða svokallaða tvöfalda
daga sem kennarar ynnu af sér. Rætt var um að í slíkum tilfellum væri í raun aðeins um það að
ræða að stjórnendur ynnu sér inn launað leyfi eða fengu sérstaklega greitt fyrir þann tíma sem
rætt væri um í yfirvinnu. Slíkir dagar gætu ekki talist sem hluti af fastlaunasamningi stjórnenda
enda ákveðið innan skólasamfélagsins í slíkum tilfellum að um skiptivinnu væri að ræða.
Sameiginlegur fundur SÍ og skólamálanefndar verður 3. maí

Fundi slitið kl. 12:50.
Fundarritari: Álfheiður Einarsdóttir.
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