5. FUNDUR SKÓLAMÁLANEFNDAR FL
Haldinn í Kennarahúsi
Fimmtudaginn 21. febrúar 2019 kl. 9:30-12:30
Mættar: Anna Lydía Helgadóttir, Kristín María Ingvarsdóttir, Rósa Íris Ólafsdóttir og Sveinlaug
Sigurðardóttir. Anna Steinunn Þengilsdóttir boðaði forföll.
DAGSKRÁ
1.
Fundargerðir síðustu tveggja funda.
2.
Könnunin um umframkjör leikskólakennara hjá sveitarfélögunum. Mat og framhald.
3.
Streita, álag og kulnun.
a.
Ráðstefna BSRB 15. febrúar síðastliðinn - Sveinlaug segir frá.
b.
Umræður.
c.
Samstarf við KÍ/önnur aðildarfélög.
4.
Frjáls leikur - ráðstefna.
5.
Fréttir frá Skólamálaráði KÍ.
6.
Önnur mál.
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FUNDARGERÐIR SÍÐUSTU TVEGGJA FUNDA

Fundagerðir samþykktar.

2.

KÖNNUNIN UM UMFRAMKJÖR LEIKSKÓLAKENNARA HJÁ
SVEITARFÉLÖGUNUM - MAT OG FRAMHALD

Við lærðum mikið á þessu ferli. Ef farið yrði í svona verkefni aftur myndum við vilja hafa meiri
stjórn og senda könnunina frá okkur sjálfum, ekki í gegnum milliliði. Jafnvel senda út könnun í
rafrænu formi og nýta mannauðinn í KÍ.

3.

STREITA, ÁLAG OG KULNUN
a.
Ráðstefna BSRB 15. febrúar síðastliðinn. Sveinlaug segir frá
Við vorum sammála um að þetta hefur verið mjög áhugaverð ráðstefna.
b.
Umræður
Nokkrar umræður voru um þessa ráðstefnu. Áhugavert væri að bjóða upp á þessa ráðstefnu
fyrir KÍ félaga.
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c.
Samstarf við KÍ / önnur aðildarfélög
Ræddum hugmyndir. T.d. málþing um kulnun á vegum KÍ. Sveinlaug mun leggja þá tillögu
fyrir Skólamálaráð KÍ.

4.

FRJÁLS LEIKUR - RÁÐSTEFNA

Þurfum að fara huga að ráðstefnunni og safna hugmyndum. Hafa samband við fagaðila sem hafa
skipulagt ráðstefnu áður og fá jafnvel aðstoð.

5.

FRÉTTIR FRÁ SKÓLAMÁLARÁÐI KÍ

Sveinlaug fór yfir það sem er helst að frétta, einnig óskum við eftir fundargerðum frá
Skólamálaráði KÍ á vefinn.

6.

ÖNNUR MÁL

Tilraunaverkefnið stytting vinnuvikurnar. Veltum fyrir okkur velferð barna ef það er ekki sett inn
aukið fjármagn fyrir afleysingu. Eru þá ekki fleiri börn per. starfsmann? Ef það koma upp
veikindi starfsmanna eru þá ennþá fleiri börn per. starfsmann?
Ræddum að það mætti vera meira af námskeiðum fyrir millistjórnendur í leikskólum.
Veltum fyrir okkur hvort KÍ gæti þrýst meira á Samtök atvinnulífsins að taka meiri þátt í
þróuninni að fjölskylduvænna samfélag. Við erum talsmenn um velferð barna.

Anna Lydía Helgadóttir ritaði fundargerð.
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