227. fundur stjórnar KÍ 9. mars 2018

227. fundur stjórnar Kennarasambands Íslands
Haldinn í Vestra, Kennarahúsinu við Laufásveg
Föstudaginn 9. mars 2018 kl. 8:30 til 11:30
Mætt: Þórður Á. Hjaltested (ÞÁH), Aðalheiður Steingrímsdóttir (AS), Sigurður Sigurjónsson (SS),
Guðríður Arnardóttir (GA), Þorsteinn Sæberg (SÍ) og Guðbjörg Ragnarsdóttir (FG).
Forföll boðuðu Snjólaug Bjarnadóttir (FS), Haraldur Freyr Gíslason (FL), Ólafur Loftsson (FG) og
Sigrún Grendal (FT). Varamaður Ólafs var Guðbjörg Ragnarsdóttir.
Fundinn sátu einnig Anna Rós Sigmundsdóttir (ARS), Hannes K. Þorsteinsson (HKÞ), Oddur S.
Jakobsson (OSJ) og Arndís Þorgeirsdóttir sem ritaði fundargerð.
DAGSKRÁ:
1.
Fundargerð síðasta fundar
2.
Þing KÍ
a.
Fjárhagsáætlun
b.
Lagabreytingar og milliþinganefnd
c.
Önnur stefnuskjöl bókuð - áður afgreidd á formannafundum
i. Skólamálastefna
ii. Kjarastefna
iii. Útgáfustefna
iv. Fræðslustefna
v. Erlent samstarf
vi. Stefna í vinnuumhverfismálum
vii. Stefna í jafnréttismálum
viii. Orlofssjóður (eftir að skila)
ix. Sjúkrasjóður
3.
Samstarf um aðgerðir í menntamálum
4.
Önnur mál
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Formaður setti fundinn klukkan 8:30 og bauð fundarmenn velkomna. Gengið var til dagskrár.

1.

FUNDARGERÐ 226. FUNDAR

Fundargerð var send á stjórn fyrir fund. Engar athugasemdir gerðar og fundargerðin samþykkt. Bókun
Sigrúnar Grendal um eðli og fyrirkomulag formannafunda rædd.
GA fór fram á að eftirfarandi yrði fært til bókar:
„Ég tek undir það sjónarmið að skynsamlegt væri að boða til formannafunda með skipulagðri
dagskrá og að formaður héldi fundargerðum til haga.“
ÞÁH minnti á að samþykkt hefði verið á sínum tíma að hafa formannafundi óformlega þar sem formenn
gætu hist og rætt út um mál. Ef niðurstaða fengist í mál væri hún bókuð á næsta formlega stjórnarfundi
þar á eftir.
Samþykkt að vísa málinu til nýrrar stjórnar.
Til máls tóku ÞÁH, GA.

2.

ÞING KÍ
a.
Fjárhagsáætlun
Sökum þess hversu margir formenn voru fjarverandi var samþykkt að fresta þessum lið til næsta
formannafundar.
Til máls tóku ÞÁH, HKÞ, GA, ÞS.
b.
Lagabreytingar og milliþinganefnd
Rætt almennt um markmið og tilgang milliþinganefndar en tillaga um stofnun hennar verður lögð
fyrir 7. þing KÍ. Farið yfir orðalag og gerðar fáeinar breytingar. Samþykkt að fresta afgreiðslu
málsins þar til á næsta stjórnarfundi.
Að því loknu fór ARS yfir tillögur að lagabreytingum sem lagðar verða fyrir 7. þing KÍ. Tillögur
að breytingum á lögum samþykktar.
Til máls tóku ÞÁH, ARS, GA, HKÞ, SS.
c.

Önnur stefnuskjöl - áður bókuð á formannafundum
i.
Skólamálastefna
Skólastefna og tillögur um menntamál var kynnt á formannafundi og samþykkti
stjórnarfundur að leggja hana og tillögur fyrir þing. Þá var samþykkt að skrifaðar verði tvær
nýjar tillögur fyrir komandi þing; önnur um námstíma í framhaldsskólum og hin um
einkavæðingu menntunar. Hinar nýju samþykktir verða sendar í tölvupósti til formanna til
upplýsingar.
Til máls tóku ÞÁH, AS.
ii.
Kjarastefna
OSJ sat fundinn undir þessum lið. Nokkrar umræður um tölulega framsetningu og
orðalag. Tillögur að breytingum kjarastefnu samþykktar og að hún verði lögð fyrir 7.
þing KÍ.
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Til máls tóku ÞÁH, AS, GA, ARS, GR.
iii.
Útgáfustefna
Samþykkt án breytinga.
Til máls tóku ÞÁH, ÞS, GA.
iv.
Fræðslustefna
Stefnuskjalið hefur þegar verið rætt á formannafundi og lagði ÞÁH til að það yrði
samþykkt í núverandi mynd og var það samþykkt. AS minnti á að tillögur fræðslunefndar til þingsins hefðu líka verið kynntar á formannafundinum og einnig sameiginleg
tillaga fræðslunefndar, siðaráðs, jafnréttisnefndar og vinnuumhverfisnefndar og þær
verið samþykkar. Verið væri að ganga frá þessum tillögum og verði þær sendar til
formanna innan skamms til upplýsingar. Það var samþykkt.
Til máls tóku ÞÁH, AS, GA, GR, HKÞ, SS.
v.
Erlent samstarf
Umræður fóru fram um stefnu um erlent samstarf. Stefnuskjalið samþykkt með fáeinum
orðalagsbreytingum.
Til máls tóku ÞÁH, GA, GR, AS, ÞS.
vi.
Stefna í vinnuumhverfismálum
Stefnan lá ekki fyrir fundinum. Skjalið verður sent formönnum í tölvupósti um leið og
það berst. Samþykkt að hafa þann háttinn á.
Til máls tók ÞÁH.
vii.
Stefna í jafnréttismálum
Stefnan hefur ekki borist stjórn og málinu því frestað.
Til máls tóku ÞÁH, AS.
viii.
Orlofssjóður
Upplýst að stefnuskjal sé væntanlegt eftir viku og verður þá sent til formanna. Málinu
frestað að sinni.
Til máls tók ÞÁH.
ix.
Sjúkrasjóður
Umræður fóru fram um stefnu Sjúkrasjóðs. Samþykkt að fela ÞS, GA og HKÞ að útfæra
betur stefnuna í samstarfi við stjórn Sjúkrasjóðs.
Til máls tóku ÞÁH, GA, HKÞ, GS, SS, GR, AS.

3.

SAMSTARF UM AÐGERÐIR Í MENNTAMÁLUM

ÞÁH upplýsti að KÍ hafi skipað ÓL, HFG, GA og ÞS í rýnihóp menntamálaráðherra um samstarf
um aðgerðir í menntamálum. Auk þessi muni AS taka sæti í verkefnisstjórn, OSJ taka sæti í
starfshóp um fjármál og AÞ um kynningarmál. ÞÁH sagði allt kapp lagt á að rýnihópurinn taki til
starfa hið fyrsta, búið væri að ráða verkefnisstjóra og fyrir liggi að Samband íslenskra sveitarfélaga
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og háskólarnir tilkynni sína fulltrúa. Gert sé ráð fyrir að samstarfsráð um starfsþróun komi að vinnu
að þessum aðgerðum.
Til máls tóku ÞÁH, ÞS, ÞÁH, SS.

4.

ÖNNUR MÁL
a.
Upplýst að mikill fjöldi umsókna hefur borist um störf fulltrúa á upplýsinga- og
kynningarsviðs annars vegar og fulltrúa fastanefnda KÍ á nefnda- og fræðslusviði hins vegar.
Ráðningarferlið er í höndum Capacent og samþykkt að skipa viðræðuhóp KÍ um ráðningarnar.
Varðandi fyrrnefnda starfið eru það HKÞ, ARS,GA og AÞ; og varðandi síðarnefnda starfið
GA, ARS og AS.
Til máls tóku ÞÁH, HKÞ, GA.
b.
Upplýst um fundi formanns KÍ, varaformanns, skrifstofustjóra og sérfræðinga með
verðandi formanni KÍ og verðandi varaformanni um undirbúning þings KÍ. Meðal þess sem
hefur verið til umræðu eru fjárhagur KÍ, kjaramál, réttindamál, skólamál og skipulag og
starfsemi í Kennarahúsi.
Til máls tóku ÞÁH, AS, GA, HKÞ, ÞS, GR.
c.
Málþing um list- og verkgreinar
AS greindi frá málþingi skólamálaráðs KÍ og kennara í list- og verkgreinum sem haldið
verður 22. mars næstkomandi. Yfirskrift málþingsins er Nema hvað? Efling list- og verknáms.
Meðal þess sem verður til umræðu eru spurningar á borð við: Hvernig á að koma stefnu um
eflingu list- og verknáms í framkvæmd? Hvað þarf til? Hver er sýnin á það?
Til máls tók AS.
d.
AS greindi frá samstarfi KÍ og kennaranemafélaganna í HÍ og HA á grundvelli
samstarfsyfirlýsingar KÍ og kennaranemafélaga HÍ og HA um tengsl og samstarf sem stjórn
KÍ samþykkti í desember 2017. Framkvæmdastjórn skólamálaráðs var falið að koma
samstarfinu af stað og væri það formlega hafið.
Til máls tók AS.

Fleira ekki gert, fundi slitið klukkan 11:30.
Fundargerð ritaði Arndís Þorgeirsdóttir.
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