218. fundur stjórnar KÍ 18. ágúst 2017

218. fundur stjórnar Kennarasambands Íslands
Haldinn í Vestra, Kennarahúsinu við Laufásveg
Föstudaginn 18. ágúst 2017 kl. 09:00 til 12:10
Fundinn sátu: Þórður Á. Hjaltested, Aðalheiður Steingrímsdóttir, Dagrún Hjartardóttir (í
forföllum SG), Guðríður Arnardóttir, Haraldur Freyr Gíslason, Ingi Bogi Bogason, Ólafur
Loftsson, Sigurður Sigurjónsson (í forföllum IK) og Svanhildur María Ólafsdóttir.
Fundinn sátu einnig: Hannes K. Þorsteinsson, Anna Rós Sigmundsdóttir (sat fundinn undir liðum
2 og 3) og Aðalbjörn Sigurðsson sem ritaði fundargerð.
Forföll boðuðu: Ingibjörg Kristleifsdóttir og Sigrún Grendal.

DAGSKRÁ:
1.
Fundargerðir funda 216 og 217
2.
Lögfræðimál
3.
Sjúkrasjóður - breyting á úthlutunarreglum
4.
Kennaraskortur - umræða
5.
Skólamál - verkefnastaða
6.
Alþjóðadagur kennara 2017
7.
Kjaramál
8.
Þingundirbúningur - tímalína
9.
Staða sérfræðings í vinnuumhverfis- og jafnréttismálum
10. Minnisblað um bókunarkerfi fyrir Orlofssjóð og Mínar síður
11. NLS - Ledarforum og Forbundsseminar
12. Önnur mál
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Formaður bauð Inga Boga Bogason sérstaklega velkominn á sinn fyrsta fund en hann var
kosinn formaður FS 8. júní. Að því loknu var gengið til dagskrár.

1.

FUNDARGERÐIR FUNDA 216 OG 217

Fundargerðir voru sendar á fulltrúa í stjórn fyrir fund. Engar athugasemdir komu fram og
fundargerðirnar samþykktar.
Til máls tók ÞÁH.

2.

LÖGFRÆÐIMÁL
a.
Samkomulag milli KÍ og VÍS FF og FS, sem stjórn KÍ samþykkti í maí á stjórnarfundi
nr. 217 var undirritað af stjórn Vísindasjóðs 21. júní síðastliðinn. Stjórnarmenn lýstu yfir
ánægju með að málinu væri þar með lokið.
b.
Stjórnarmenn voru upplýstir um niðurstöðu Lífs og sálar ehf. (þegar niðurstöður
bárust) vegna ásökunar félagsmanns þess efnis að formaður FF hafi lagt hann í einelti.
Stjórnarmenn töldu að málinu hafi verið lokið þegar niðurstaða Lífs og sálar ehf. þess efnis
að ekki hafi verið um einelti að ræða barst og því þótti stjórnarmönnum ekki tilefni til að
taka málið aftur upp á stjórnarfundi KÍ. Vegna fyrirspurnar félagsmannsins er nú bókað
formlega í fundargerð að málinu sé lokið.
c.
GA upplýsti að nokkur mál hafa borist FF þar sem kennarar eru ráðnir tímabundið til
eins árs í senn í framhaldsskólum. Einnig eru dæmi um að slík tímabundin ráðning sé
endurtekin ári síðar, sem þýðir að umræddir kennarar búa þá í tvö ár við þá óvissu og skert
réttindi sem fylgja tímabundnum ráðningum. Nýlega var kennara, sem hafði verið lausráðinn
í tæp tvö ár, tilkynnt að samningur við hann yrði ekki endurnýjaður að hausti. Leitað var til
Umboðsmanns Alþingis með málið sem skilaði á dögunum þeirri niðurstöðu að
skólameistara hafi verið það heimilt. Í úrskurði umboðsmanns er ekki tekin afstaða til þess
hvort skólameistara sé heimilt að gera tímabundinn ráðningarsamning við kennarann. FF
telur mikilvægt að fá úr því skorið og mun gera það á næstu mánuðum.
d.
Einn skólastjóri Tækniskólans og áfangastjóri eru ekki með leyfisbréf sem
framhaldsskólakennari. FF hefur beðið menntamálaráðuneytið að úrskurða hvort það sé í
lagi. Ef ráðuneytið gerir ekki athugasemd við fyrirkomulagið ætlar FF að fara með málið
fyrir dómstóla. Fulltrúar FS verða upplýstir um framþróun málsins.
e.
Reykjavík International School (RIS) hefur ekki greitt að fullu stéttarfélagsiðgjald til
KÍ vegna kennara og skólastjóra. ARS upplýsti að Gísli Guðni Hall hefur verið fenginn til
að innheimta vangoldin gjöld. Nokkuð rætt hvort að innheimta eigi gjöld vegna skólastjóra
RIS og var ARS falið að meta það með Gísla Guðna hvort slíkt væri heppilegt.
Til máls tóku ÞÁH, IBB, ARS, HFG, ASI, DH, GA, ÓL, SMÓ og SS.
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3.

SJÚKRASJÓÐUR - BREYTING Á ÚTHLUTUNARREGLUM

Tillaga stjórnar sjúkrasjóðs á breytingum á úthlutunarreglum sjóðsins var send á fulltrúa í stjórn
fyrir fund. Miklar umræður urðu um tillögurnar, þar sem meðal annars var rætt hvað sjóðurinn á
að styrkja og hvað ekki. Að loknum umræðum kom fram tillaga um að ARS og SMÓ fari yfir
málið, fundi með formanni Sjúkrasjóðs, og vinni tillögu að breytingu á reglum sjóðsins. Þær
tillögur verði síðan lagðar fyrir stjórn. Það samþykkt.
Til máls tóku ÞÁH, DA, GA, SMÓ, HKÞ, ÓL, HFG, IBB, ARS og AS.

4.

KENNARASKORTUR - UMRÆÐA

Mikil umræða hefur verið í fjölmiðlum síðustu daga um skort á kennurum, sérstaklega í leik- og
grunnskólum. Þar hafa kjörnir fulltrúar KÍ og aðildarfélaga oft tjáð sig. Fundarmenn sammála um
að einbeita sér að því að koma á framfæri einföldum og skýrum skilaboðum. Þau eru að lausnin á
vandanum sé að hækka laun kennara og bæta vinnuaðstöðu þeirra.
Undir þessum lið var einnig rætt um yfirlýsingar ráðamanna, þ.á.m. menntamálaráðherra, þess
efnis að hluti af lausn málsins sé að hafa kennaranámið þrepaskipt eða jafnvel stytta það. Stjórn
leggur áherslu á það að minnka kröfur sem gerðar eru til kennara leysi ekki vandann. Að lokum
var ákveðið að halda umræðu um málið áfram á næsta formannafundi.
Til máls tóku ÞÁH, ÓL, HFG, IBB, SMÓ og AS.

5.

SKÓLAMÁL - VERKEFNASTAÐA

Tuttugasta og fjórða ágúst stendur menntamálaráðuneytið fyrir málþingi með yfirskriftinni
„Menntun fyrir alla“ þar sem rætt verður um úttekt á menntun án aðgreiningar í kjölfar úttektar
sem birtist í vor. Tímasetningin er ekki góð vegna upphafs skólastarfs og hefur nokkuð borið á
athugasemdum vegna þess. Samþykkt að senda hvatningu til félagsmanna í FSL, SÍ og FS um að
reyna að hliðra til eins og mögulegt er vegna þátttöku kennara á málþinginu. Einnig að
Kennarasambandið sendi sams konar hvatningu á sveitarfélögin.
Fimmta september fer fram málþing með yfirskriftinni „Skóli framtíðar - námsgögn fortíðar?“
Málþingið er skipulagt af skólamálaráði KÍ og verður haldið í húsnæði Endurmenntunar HÍ við
Dunhaga. Umræðuefnið þar verður meðal annars framboð námsgagna, gæði, fjölbreytileiki og
kostnaður.
Áttunda september mun KÍ taka þátt í Fundi fólksins á Akureyri. Innlegg KÍ þar ber yfirskriftina
„Er framtíðarkennarinn app?“
ÞÁH upplýsti að AS mun taka þátt í ARC ráðstefnunni sem haldin verður á Írlandi í september.
Farið yfir stöðu verkefnis sem miðar að því að styðja skóla og kennara sem vinna með
flóttabörnum. Menntamálaráðuneytið og innanríkisráðuneytið vísa nú hvort á annað og málið er
því í ákveðinni biðstöðu. Stjórnarmenn lýstu yfir óánægju með þessa stöðu.
ÓL upplýsti að FG og Reykjavíkurborg hafa nú farið sameiginlega í að leggja fram könnun meðal
þeirra sem hafa leyfisbréf til kennslu í grunnskólum, en vinna við eitthvað annað, hvað valdi.
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Niðurstöður úr þeirri könnun eiga að liggja fyrir á næstu vikum.
Til máls tóku AS, IBB, ÞÁH, ÓL, HFG og SÓ.

6.

ALÞJÓÐADAGUR KENNARA 2017

ASI rakti að undirbúningshópur v. Alþjóðadags kennara 2017 hefur ákveðið að halda áfram með
smásagnasamkeppni KÍ og Heimilis og skóla í tengslum við daginn. Verðlaun í keppninni verða
afhent á Alþjóðadaginn (5. október) en þá verður einnig haldið Skólamálaþing, skipulagðar
heimsóknir í skóla og skólar hvattir til að efna til viðburða. Ennfremur verður Menntakvika HÍ sett
formlega seinnipart 5. október í samstarfi við KÍ.
FG mun daginn eftir halda fund á Flúðum þar sem félagið gengur með formlegum hætti inn í
samstarf sem Kanada og Finnland hafa efnt til. Markmið þess er að skiptast á upplýsingum um
rannsóknir á m.a. gæðum í skólastarfi, valdeflingu kennara o.s.frv.
Til máls tóku ÞÁH, ASI, AS og ÓL.

7.

KJARAMÁL

Farið yfir stöðuna í kjaraviðræðum aðildarfélaganna. Kjaraviðræður eru í gangi hjá hluta
félaganna og að hefjast hjá öðrum. Því er ljóst að mikil vinna er framundan.
Til máls tóku ÞÁH, SMÓ, SS, GA, DH, IBB, HFG og ÓL.

8.

ÞINGUNDIRBÚNINGUR - TÍMALÍNA

ÞÁH fór yfir þau verkefni sem þarf að sinna fram að sjöunda þingi sem haldið verður í apríl á
næsta ári. Drög að tímalínu voru send á fulltrúa í stjórn fyrir fund. Eitt af því sem þarf að gera er
að ákveða við hvaða dag er miðað í félagaskrá vegna kjörskrár í kosningu formanns og
varaformanns KÍ. Fram kom tillaga um 15. október. Það samþykkt.
Mikil vinna er framundan við undirbúning þingsins og mun stjórn leiða þá vinnu. Því samþykkt
að halda formannafundi á fimmtudögum og hefjast fundirnir klukkan 08:30. Fyrsti fundur verði
14. september.
Til máls tóku ÞÁH, GA, SMÓ og ÓL.

9.

Staða sérfræðings í vinnuumhverfis- og jafnréttismálum

Hafdís Dögg Guðmundsdóttir, sérfræðingur í vinnuumhverfis- og jafnréttismálum, er hætt störfum
hjá KÍ. Nokkuð var rætt um þau verkefni sem hún hefur sinnt og hverjir taki við þeirri vinnu sem
hún hefur unnið. Upplýst að formenn jafnréttisnefndar, vinnuumhverfisnefndar og siðaráðs hafa
tekið að sér hluta verkefna Hafdísar og fá, þar til annað verður ákveðið, greitt fyrir þá vinnu sem
þeir inna af hendi. Nokkrar umræður urðu um starfsmannamál undir þessum lið en að þeim loknum
samþykkt að bíða með ráðningu í stað Hafdísar þar til eftir sjöunda þing KÍ sem haldið verður á
næsta ári, en þar verður tekin umræða um starfsmannamál og framtíðarskipulag KÍ.
Til máls tóku ÞÁH, GA, HKÞ, SS og ÓL.
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10. MINNISBLAÐ UM BÓKUNARKERFI FYRIR ORLOFSSJÓÐ OG MÍNAR
SÍÐUR
Minnisblaðið, sem unnið var af skrifstofustjóra KÍ, var sent á fulltrúa í stjórn fyrir fund. Þar kemur
fram að tími er kominn á að viðhalda Mínum sínum sem en einnig er í minnisblaðinu tillaga um
að KÍ hefji undirbúning við að smíða nýtt orlofsbókunarkerfi. Skrifstofustjóri óskar eftir heimild
til að skoða málið og þar með kanna hvað hvor framkvæmd muni koma til með að kosta. Það
samþykkt.
Til máls tóku ÞÁH, HKÞ, ÓL, GA og SS.

11. NLS - LEDARFORUM OG FORBUNDSSEMINAR
Ledarforum verður haldið 13. og 14. september á Íslandi. Gert er ráð fyrir um 30 þátttakendum
og sendir SMÓ dagskrá á aðra stjórnarmenn.
Forbundsseminar verður haldið 18. til 20. september. Gert er ráð fyrir að KÍ sendi sjö fulltrúa.
KÍ hefur fengið boð um að senda fulltrúa á þriðju kvennaráðstefnu EI sem haldin verður 5. til 7.
febrúar í Marrakech í Marokkó. KÍ hefur áður sent fulltrúa á þessa ráðstefnu.
Til máls tóku ÞÁH og SMÓ.

12. ÖNNUR MÁL
a.
Tvær styrkumsóknir fagfélaga lágu fyrir fundi. Félag enskukennara fer fram á styrk
vegna námskeiðshalds. Óskað er eftir 86.000 krónum - það samþykkt. Félag hússtjórnar- og
heimilisfræðikennara fer fram á styrk vegna ferðakostnaðar stjórnarmanna. Samkvæmt
vinnureglum á félagið rétt á 200.000 styrk að hámarki og var sú upphæð samþykkt.
Til máls tók ÞÁH.
b.
ÞÁH upplýsti að formaður Orlofssjóðs hefur sent yfirlit um stöðu
framkvæmda við Sóleyjargötu sem sent verður á stjórnarmenn strax að fundi
loknum.
Til máls tóku ÞÁH og ÓL.

Fleira var ekki gert og var fundi slitið klukkan 12:10.
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