73. stjórnarfundur SÍ

73. fundur stjórnar Skólastjórafélags Íslands
Haldinn í Kennarahúsinu Laufásvegi 81, Reykjavík
Fimmtudagur 3. maí 2018, kl 10:00
Fundinn sátu: Þorsteinn Sæberg (ÞS), Ásta Steina Jónsdóttir (ÁSJ), Jón Páll Haraldsson (JPH),
Magnús J Magnússon (MJM) Ingileif Ástvaldsdóttir (IÁ).
Forföll boðuðu: Hermann Örn Kristjánsson (HÖK), Arnbjörg Stefánsdóttir (AS), Álfheiður
Einarsdóttir (ÁE).

-o-o-oFundargerð 72. stjórnarfundar samþykkt.

1.

KJARAMÁL
a.
Samninganefnd
Námsstefna um samningagerð og skipan samninganefndar. Nefndarmenn frá SÍ lentu á
biðlista en ÞS vonar að við fáum pláss á þessu námskeiði. Rætt um skipan samningarnefndar.
b.
Kjararáð
Undirbúningur kröfugerðar, tími og skipulag.

Kalla þarf kjararáð til fundar fljótlega. Stjórnin leggur til að fundurinn verði
fimmtudaginn 14/6 ca. kl. 10-16, þar myndu koma saman stjórn SÍ,
samninganefnd og kjararáð.


2.

Rætt um skipan kjararáðs.

FÉLAGSMÁL
a.

Fréttir af svæðafélögum og skipulag funda
-

Vorfundur Skólastjórafélags vesturlands 3. - 4. maí 2018.
Svæðafundur Skólastjórafélags norðurlands eystra á Akureyri 4. maí 2018.
Vorfundur Skólastjórafélags suðurlands 24. - 25. maí 2018.
Fundur skólastjóra samrekinna skóla föstudaginn 27. apríl 2018.

ÞS fór yfir fundina sem framundan eru og sagði fréttir frá svæðafélögunum.
b.

Skipan fulltrúa SÍ í orlofssjóð, sjúkrasjóð, vonarsjóður og vinnudeilusjóð KÍ

Lesið bréf frá formanni stjórnar orlofssjóðs um skipan nýs fulltrúa í stjórn sjóðsins
og rætt um það. Beðið með að skipa fulltrúa í stjórnina.


ÞS fundaði í aðdraganda þings KÍ, sem gjaldkeri KÍ, með formanni stjórnar
Sjúkrasjóðs. Fjárhagsleg staða sjóðsins er alls ekki góð eins og fram kom á
nýafstöðnu þingi KÍ og með sama áframhaldi, gæti þurft að skerða réttindi enn
frekar. Skipan fulltrúa SÍ í Sjúkrasjóð frestað.

1

73. stjórnarfundur SÍ



Vinnudeilusjóður, skipun fulltrúa frestað.



Formanni falið að ræða við þá fulltrúa sem fyrir eru í sjóðunum áður en stjórnin
tekur ákvörðun um skipan fulltrúa.



Fulltrúi SÍ í Vonarsjóði fundaði með formanni SÍ. Báðir fulltrúar FG eru að
ganga úr stjórn. Hilmar verður áfram fulltrúi okkar og mun í haust taka við
formennsku í stjórn Vonarsjóðs.

c.
Námskeið fyrir nýja og reynda skólastjórnendur 13. - 14. september 2018
Verður á Bifröst eða Borgarnesi, ekki komin svör ennþá.
d.
NLS, sumarnámskeið í Færeyjum dagana 25. – 29. júní 2018
Skoða það með Skólamálnefnd hvort að við eigum að nýta það eina pláss sem við eigum
þarna. Magnús formaður Skólamálanefndar fundar með nefndinni eftir hádegi og tekur það
upp með sínu fólki og lætur ÞS vita ef nefndin kýs að senda fulltrúa.
e.
Fundur skólastjórnenda samrekinna skóla á Íslandi föstudaginn 27/4 2018
ÞS sagði frá fundi skólastjórnenda samrekinna skóla (leik-, tónlistar og grunnskóla), sem
haldin var í síðustu viku með formönnum SÍ og FSL. 14 aðilar mættu á fundinn en fjöldi
skólanna á landsvísu virðist milli 30 og 40.

3.

SKÓLAMÁL
a.
Samráðsfundur stjórnar Vonarsjóðs
Haldinn 23/4 2018. ÞS upplýsti um það sem fram fór á fundinum og hugsanlegar breytingar
sem framundan eru á sjóðnum. Um 80% af greiðslum úr sjóðnum fer í ferðir og námsstefnur
erlendis. Ákveðið að boða tilvonandi formann sjóðsins til fundar við stjórnina við fyrsta
tækifæri þar sem málefni sjóðsins væru til umræðu.
b.
Fundur SÍ og SMÍ um tengsl og tilfærslu námsefnis milli grunn- og framhaldsskóla
Fundi frestað til haustsins, stefnt á september í því sambandi.
c.

ESHA, ráðstefna evrópskra skólastjórnenda, Tallin Eystlandi í október 2018

40 þátttakendur í gegnum SÍ, 30 frá SKÓR og 37 frá Akureyri. Fleiri fulltrúar
víðar á leið á ráðstefnuna.


Flugmiða þarf að greiða fljótlega og mun Icelandair hafa samband við skráða.
Gisting verður greidd erlendis. Hver og einn skráir sig og mun SÍ greiða
þátttökugjaldið.

d.
Fréttir af Ulead ráðstefnu um menntamál í Banff, Kanada í apríl 2018
Frábær ráðstefna í alla staði og sagði ÞS frá athyglisverðum þáttum.
Sameiginlegur fundur stjórnar og skólamálanefndar frá kl. 12.
e.

Námsstefna Skólastjórafélags Íslands 12. - 13. október 2018 í Reykjanesbæ
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Sameiginleg yfirferð og stöðumat, stjórnar og skólamálanefndar SÍ
Undirbúningur - Verkefni skólamálanefndar - Dagskrá - Kostnaður - Skráning


Eigum frátekin núna 65 herb. á hóteli í Reykjanesbæ og eigum svo forgang að 25 herb
til viðbótar ef þau losna sem nú eru frátekin fyrir aðra á sama hóteli.



Þeir sem geta mætt fyrr úr stjórn og skólamálanefnd þ.e. á fimmtudegi og gist nótt
lengur láti vita af því. Þeir aðilar kæmu að lokaundirbúningi í Reykjanesbæ og tækju á
móti gestum kl. 9. daginn eftir í Hljómahöllinni.



Námsstefnan verður haldin í Hljómahöllinni frá kl. 9 til kl. 14 á föstudeginum.
Klukkan 14.30 væri gert ráð fyrir menntabúðum innan einhvers grunnskólans í bænum
sem hugsanlega stæðu til kl. 17.00. Félagsfundur verður á hótelinu sem flestir gista á
laugardagsmorgninum. Gert er ráð fyrir dagskrá milli kl. 10 og 12, þar sem um væri að
ræða fyrirlestur og félagsfund. Aðalmálefni félagsfundar verður án efa umræða um
kjarastefnu félagsins.



Ómar fjallaði um tillögu Skólamálanefndar að þeim fyrirlesurum sem koma til greina
sem aðalfyrirlesarar námsstefnunnar og umræðuefni þeirra. Skólamálanefnd mun
vinna nánar að undirbúningi og ákveða í tengslum við efni fyrirlesara þema
námsstefnunnar. Einnig mun nefndin skoða hugmyndir að fyrirlesara eftir hádegi á
föstudeginum og á fundi á laugardagsmorgninum.



Gefa verður góðan tíma undir kjaramál á laugardagsmorgni þar sem kynnt verða fyrstu
drög að kröfugerð SÍ.



Yfirskrift námsstefnunnar og tímasetningar verða sendar út þegar Skólamálanefnd er
búin að hnýta alla lausa enda. ÞS mun nýta starfsmenn í Kennarahúsi bæði til
undirbúnings að skráningu á námsstefnuna ásamt því að leita til fjölmiðlafulltrúa
varðandi auglýsingagerð.

f.
Námsstefna SÍ, 9. - 10. október 2020 á Akureyri
Búið er að ganga frá pöntun en svar hefur ekki borist.

4.

ÖNNUR MÁL
a.

Niðurstöður Rýnihóps mennta- og menningarmálaráðuneytis vegna brotthvarfs og
nýliðunar kennara. Niðurstöður.
ÞS ræddi og fór yfir þær 8. tillögur sem rýnihópurinn lagði til varðandi aðgerðir til að sporna
við brottfalli og auka við nýliðun kennara.
Rætt var um þá alvarlegu stöðu að skólastjórnendur eru að hverfa úr störfum sínum og snúa til
baka í kennslu vegna lélegra launakjara og starfsumhverfis stjórnenda.
Næsti fundur stjórnar var ekki ákveðinn og er spurning hvort hann verður ekki í tengslum við
fund stjórnar og kjararáðs sem áætlaður er í júní.
Fundi slitið kl. 13:09.
Fundarritari: Ásta Steina Jónsdóttir.
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