Stjórnarfundur KÍ - 239. fundur 19. febrúar 2019

239. stjórnarfundur Kennarasambands Íslands
Þriðjudaginn 19. febrúar 2019 kl. 09:30
Haldinn í Vestra í Kennarahúsi
Mættir: Anna María Gunnarsdóttir (AMG), Ragnar Þór Pétursson (RÞP), Guðríður Arnardóttir
(GA), Haraldur Freyr Gíslason (HFG), Sigurður Sigurjónsson (SS), Sigrún Grendal (SG),
Þorgerður Laufey Diðriksdóttir (ÞD), Þorsteinn Sæberg (ÞS), Ægir Karl Ægisson (ÆÆ).
Fundinn sátu einnig Hannes K. Þorsteinsson (HKÞ), Anna Rós Sigmundsdóttir (ARS), Oddur S.
Jakobsson (OSJ) og Dagný Jónsdóttir (DJ) sem ritaði fundargerð.
DAGSKRÁ
1.
Fundargerð síðasta fundar
2.
Efnahagsmál og vinnumarkaðsmál
3.
Skólamál
4.
Málefni sjóða, ráða og nefnda
5.
Kjara- og réttindamál
6.
Lögfræðimál
7.
Húsnæðismál
8.
Styrkir
9.
Önnur mál
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Formaður setti fundinn klukkan 9:30 og bauð fundarmenn velkomna.

1.

FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR

Fundargerð 238. fundar var send stjórn fyrir fund. Umræður um hvort bókun HFG sé tekin inn í
fundargerð vegna kaupa á Borgartúni 30 þar sem hann var ekki viðstaddur atkvæðagreiðslu. Bætt
við afstöðu HFG gegn kaupum á Borgartúni ásamt bókun og að GA hafi setið hjá, nafn tilgreint.
Fundargerð samþykkt.
Til máls tóku RÞP, HFG, AMG, GA, SG, ÞD, ÞS, HÞK, ÆÆ.

2.

EFNAHAGSMÁL OG VINNUMARKAÐSMÁL

OSJ kemur inn á fundinn kl. 9:50 undir þessum lið.
a.
Staða efnahagsmála og kjaraviðræðna
RÞP fór yfir stöðu mála. Skattamál hafa verið í umræðunni milli félaganna. RÞP fékk boð
um að mæta á fund forsætisráðherra síðar í dag þar sem ríkisstjórn kynnir tillögur sínar í
skattamálum.
b.
Jöfnun launa milli markaða
OSJ gerði grein fyrir skýrslu um samanburð launa á milli fimm hópa. Búið er að handvelja
hópa á almennum og opinberum markaði. Munur alltaf almenna markaði í hag eða 7-30%.
Tekið fram að ef hópnum er raðað eftir tekjum er lítill munur á lægstu tekjum en á efsta lagi
skapast munur. Meiri dreifing á almennum markaði en hjá hinu opinbera.
c.
Breyting á lögum um lífeyrissjóði
RÞP segir að ætlunin sé að skipa verkefnastjórn um fyrirhugaðar breytingar.
d.
Launatölfræðinefnd
RÞP greinir frá að sú nefnd sé á ís.
e.
SALEK uppfærsla
OSJ gerði grein fyrir að útreikningar til nóvember 2018 liggi fyrir. Engin sérstök tíðindi í
þeim, litlar breytingar frá september 2018.
Til máls tóku RÞP, HFG, GA, ÆÆ, SG, ÞD.
OSJ vék af fundi kl. 10:32.

3.

SKÓLAMÁL
a.
Aðgerðir í menntamálum
AMG hóf umræðu um skýrslu sem var dreift með fundarboði en hún er afrakstur vinnu
nefndar um aðgerðir í menntamálum sem tók til starfa sl. vor. Ástæður þess að ráðist voru í
þessar aðgerðir voru: Aðsókn í kennaranám hefur minnkað á síðustu árum, endurkomu- og
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brautskráningarhlutfall kennaranema er fremur lágt og mikil tækifæri þar til að efla
námsframvindu, meðalaldur starfandi kennara er hár og háskólarnir ná ekki að brautskrá
nægilega marga kennara til að mæta þörfum fyrir nýliðun á þessum skólastigum.
Sem dæmi má nefna að ef útskrifaðir eru 22 leikskólakennara á ári mun það taka okkur
ríflega 100 ár að manna þessar stöður. Við þetta má bæta að næstu 15 ár mun þörf fyrir
grunnskólakennara aukast um 540 en á sama tíma munu 1380 hætta vegna aldurs og
kannski 40 útskrifast á ári. Í framhaldsskólanum er ástandið kannski aðeins skárra en 25%
framhaldsskólakennara er nú 60 ára og eldri. Það sama má segja um 20% félagsmenn í
Félagi kennara og stjórnenda í tónlistarskólum. Til þess að sporna við þessari þróun hafa
verið settar fram tvær tillögur með undirtillögum. Ákveðið var að einbeita sér að leik- og
grunnskóla á þessu fjárlagaári en vinnan mun svo halda strax áfram.
Launað starfsnám kennaranema á lokaári M.Ed. náms. Þessi tillaga nær aðeins til leikog grunnskóla. Felst í því að þeir verði í 50% starfi og fái sérstakan námsstyrk frá ráðuneyti
800.000 á ári. Reiknað er með að nemendur séu í 50% starfi og fái innan þess svigrúm til að
sinna námstengdum verkefnum,
Starfstengd leiðsögn. Niðurfelling skráningargjalda til kennara vegna náms í starfstengdri
leiðsögn. Lagt er til að felld verði niður skráningargjöld starfandi kennara sem leggja stund
á nám í starfstengdri leiðsögn. Fyrirkomulagið verði endurskoðað árlega.
Markviss leiðsögn fyrir nýliða í starfi. Lagt er til að fyrstu árin í starfi hljóti nýútskrifaðir
kennara leiðsögn frá kennara með sérhæfingu í starfstengdri leiðsögn, reyndum kennara eða
sérfræðingi á sviði starfstengdrar leiðsagnar við háskóla, verði því við komið. Samhliða
möguleiki á að setja reglugerð um leiðsögn við nýliða í starfi.
Þá er fjallað um að leita eigi leiða til að styðja nemendur með há skólagjöld í LHÍ og HR og
styðja nemendur í námi til framhaldsskólaréttinda og tónlistarkennslu.
Mat AMG er að tillögurnar þurfi meiri slípunar við og háskólarnir þurfi að nálgast
vettvanginn meira til þess að þetta skili einhverju góðu. Vinnan í skólanum þarf á einhvern
hátt að verða hluti af náminu.
b.
Sjóður til rannsókna í skólastarfi
AMG rifjaði upp að á 7. þingi KÍ var skólamálaráði KÍ falið að búa til rannsóknarsjóð og
stofna sjóðsnefnd. Sjá nánar hér. Verið er að setja saman sjóðsnefndina, þ.e. 5 úr
skólamálaráðinu og einn fræðimaður í háskóla. Skólamálaráðið kom sér saman um
eftirtalda fulltrúa í sjóðsnefnd, Alma Oddgeirsdóttir verður fulltrúi framhaldsskólastigsins,
Hjördís Albertsdóttir fyrir grunnskólann, Hulda Jóhannsdóttir fyrir leikskólastigið og
Ingunn Ósk Sturludóttir fyrir tónlistarskóla. AMG verður formaður nefndarinnar og auk
þess verður einn sérfræðingur frá háskólastiginu. Hann er enn óskipaður. Verið er að vinna
að reglum og hefur Anna Rós lögmaður KÍ aðstoðað við þá vinnu. Reglurnar verða lagðar
fyrir stjórn þegar þær eru frágengnar. Skoðun skólamálaráðsins er að ekki megi auglýsa
seinna en 1. apríl fyrir næsta vetur.
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c.
Starfshópur um nemendur með annað móðurmál en íslensku
AMG hefur tekið sæti í starfshópi á vegum ráðuneytis, RÞP verður til vara. Hópnum er
ætlað að vinna að kortlagningu og gagnaöflun um stöðu þessara nemenda á öllum
skólastigum og vinna drög að stefnu í málaflokknum (hvítbók).
d.
Alþjóðadagur kennara 5. október
AMG benti á að Alþjóðadagur kennara 5. október fellur að þessu sinni á laugardag. Tillaga
skólamálaráðs í samráði við útgáfusvið að við höldum aftur stutt og snarpt málþing
fimmtudaginn fyrir sem er þá að þessu sinni 3. október. Aðildarfélög beðin að hlífa þessum
degi eftir hádegi. Hugmyndir hafa komið upp að tveimur þemum:
I.
II.

Farsæld nemenda með annað móðurmál en íslensku.
Vellíðan nemenda (og kennara).

Stjórn einróma um að vellíðan allra í skólanum sé gott þema.
e.
Samstarfsráð um starfsþróun kennara hefur nú fengið nýjan starfsmann
AMG greindi frá að Sólrún Harðardóttir hefur tekið við af Sigurjóni Mýrdal. Ákveðið hefur
verið í stýrihópnum þar að setja aftur á stað undirhópa. Í hlut KÍ kemur að fara fyrir hóp um
stoðkerfi og verður fyrsti fundurinn í honum haldinn 28. febrúar. Á hann verða boðaðir
fulltrúar allra félaganna auk fulltrúa háskóla, sveitarfélaga og ráðuneytis. Búast má við að
fyrsta verkefnið verði að rýna skýrslurnar sem gerðar voru á hverju skólastigi í fyrra og
setja fram hugmyndir um stoðkerfi. Reiknað með að skólamálanefndir aðildarfélaganna
vinni sem bakhópur hópsins eins og verið hefur. Þá má nefna að nú eru í gangi
tilraunaverkefni í tón, leik, grunn og framhaldsskólum um stoðkerfi. Fóru hægt af stað en
nú virðist vera að koma kraftur í starfið.
Til máls tóku AMG, HFG, ÞD, GA, SG, ÆÆ, ÞS.

4.

MÁLEFNI SJÓÐA, RÁÐA OG NEFNDA
a.
Orlofssjóður
RÞP greindi frá því að hann og ÞS áttu góðan fund með stjórn Orlofssjóðs í gær. Skoðuðu
aðstæður á Flúðum og farið verður til Akureyrar í næstu viku. Samstarfið gengur vel. Verið
er að fara yfir grunnþætti sjóðsins.
b.
Sjúkrasjóður
RÞP greindi frá að BHM hélt sameiginlegan fund um sjúkrasjóði stéttarfélaga þar sem farið
var í gegnum úthlutunarreglur félaganna. Ákveðið var að stjórn sjúkrasjóðs KÍ og BHM
muni setjast niður og reyna að sameina áherslur. Formaður sjúkrasjóðs tekur þetta mál
áfram. Framundan eru stórar ákvarðanir varðandi sjóðinn.
c.
Skipan í stjórnir, nefndir og ráð
Uppfæra þarf lista og þeir verða lagðir fram til staðfestingar á næsta stjórnarfundi.
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d.
Milliþinganefnd
Ægir Karl Ægisson verður fulltrúi fyrir Félag stjórnenda í framhaldsskóla.
RÞP leggur til að ráðinn verði faglegur verkefnastjóri til að stýra vinnunni. Greidd voru
atkvæði um hvort eigi að útvista formannsembættinu eða fá einhvern innan úr KÍ. Atkvæði
féllu þannig að 7 greiddu atkvæði með að leita út fyrir KÍ en 4 greiddu atkvæði með að fá
einhvern innan úr KÍ. Einn sat hjá.
GA bókar: Ég greiði atkvæði með því að leita formanns innan raða KÍ enda nóg af góðu og
flinku fólki í það starf.
Til máls tóku RÞP, GA, ÞS, SG, SS, HKÞ, HFG, AMG, ÆÆ.

5.

KJARA- OG RÉTTINDAMÁL

RÞP leitar eftir upplýsingum frá stjórnarmönnum vegna umræðu um réttindamál en samningar
um þau eru miðlægir hjá KÍ. Í lok umræðu óskaði SG eftir að formaður og varaformaður boði til
fundar þar sem farið verður betur yfir þessi mál.
Til máls tóku RÞP, GA, SG, ÞD, ÆÆ, HFG.

6.

LÖGFRÆÐIMÁL

ARS kom inn á fund kl. 12:40.
Heimild
ARS fór fram á heimild til að höfða dómsmál vegna félagsmanna FT sem hljóta lægri laun en
félagsmenn FÍH þrátt fyrir sömu menntun og starfsreynslu. Málið snýst um mismun, bæði
jafnræðisreglu og mögulega mismunum vegna kyns. Samþykkt að veita heimild.
Til máls tóku ARS, SG, RÞP.

7.

HÚSNÆÐISMÁL

RÞP greinir frá að hann hafi fengið mjög jákvæð viðbrögð við kaupunum á Borgartúni 30 og að
félagsmenn lýsi jafnframt yfir áhuga að vita hvað verður um Kennarahúsið. ARS er að skrifa bréf
til forsætisráðherra um Kennarahúsið og þá möguleika að leigja það út. Svipaða heimild þarf frá
LSH vegna lóðarinnar.
Húsnæðisnefndinni var falið að skipuleggja vinnurýmin í B30. Nefndin hefur unnið vel, skoðað
vinnurými víða og fleiri heimsóknir eru áætlaðar.
Stjórn samþykkir að fela húsnæðisnefnd að vinna málið áfram, ræða við starfsfólk KÍ og
skipuleggja heimsóknir þessu tengt.
RÞP vék af fundi kl. 12:50 til að fara á fund forsætisráðherra.
Til máls tóku RÞP, ARS, GA, AMG, SG, HKÞ.
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8.

STYRKIR
a.
1902011KI - Félag náms- og starfsráðgjafa - Umsókn um styrk vegna
endurskoðunar á reikningum norrænna samtaka sem FNS er með formennsku yfir. Sækja
um 61.000. Samþykkt.
b.
1901047KI - Delta Kappa Gamma, Delta deild - Umsókn um styrk vegna ráðstefnu í
Reykjavík sumarið 2019. Frestað og óskað eftir frekari upplýsingum. AMG tekur þetta
áfram.
Til máls tók AMG.

9.

ÖNNUR MÁL
a.
Styrkumsókn frá jafnréttisnefnd sbr. samþykkt frá þingi KÍ
AMG er falið að svara erindinu og kalla eftir frekari upplýsingum bæði varðandi
dagskrárdrög og kostnaðarmat. Félag stjórnenda í framhaldsskólum hefur t.d. þegar
skipulagt fræðslu fyrir sína félagsmenn með Skólameistarafélaginu.
Til máls tóku AMG, ÞS, ÆÆ, GA, ÞD, SG, HFG.
b.
Ársfundur 2019
RÞP leggur til að ársfundur KÍ 2019 verði 8. apríl nk. á Hótel Sögu. Samþykkt.

Fleira var ekki gert og fundi slitið klukkan 13:20.
Fundargerð ritaði Dagný Jónsdóttir.
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