221. fundur stjórnar Félags grunnskólakennara 22. apríl 2018

221. fundur stjórnar FG
Haldinn í húskynnum KÍ, 22. apríl 2018 kl. 10:00 - 14:00
Mætt: Guðbjörg Ragnarsdóttir (GR), Mjöll Matthíasdóttir (MM), Sigurður Halldór Jesson (SHJ),
Geirlaug Ottósdóttir (GO), Ólafur Loftsson (ÓL), Hulda María Magnúsdóttir (HMM), Rósa
Ingvarsdóttir (RI), Kristjana Hrafnsdóttir (KH).
DAGSKRÁ:
1.
Fundargerð síðasta fundar
2.
Samningur FF
3.
Ný viðræðunefnd nýrrar stjórnar
4.
Ferð til Kanada
5.
Auglýsing eftir starfsmanni
6.
Undirbúningur aðalfundar 17.-18. maí
7.
Önnur mál

1.

FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR

Fundargerð síðasta stjórnarfundar samþykkt án athugasemda.

2.

Samningur FF

Samninganefnd FF hefur samið til mars 2019. Samningurinn er á sömu nótum og annarra
opinberra starfsmanna. Ýmsar lagfæringar gerðar á fyrri samningi.
Til máls tóku: ÓL.

3.

NÝ VIÐRÆÐUNEFND VERÐANDI STJÓRNAR

Verðandi stjórn og samninganefnd hefur sett saman nýja viðræðunefnd og mun hún taka við
viðræðum. Ný viðræðunefnd er svona skipuð: Þorgerður Laufey Diðriksdóttir formaður, Anna
Guðrún Jóhannesdóttir og Jens Guðjón Einarsson úr verðandi stjórn félagsins og Silja
Kristjánsdóttir og Jón Ingi Gíslason úr verðandi samninganefnd.
Til máls tóku: GR og ÓL.

4.

FERÐ TIL KANADA Í APRÍL 2018

Sagt frá ferð fulltrúa stjórnar til Kanada, hvað þar kom fram og hvernig gekk. Þarna komu saman
kennslufrömuðir víðsvegar að úr heiminum auk pólitískt kjörinna fulltrúa. Ráðstefnuna sóttu m.a.
Lilja Alfreðsdóttir menntamálaráðherra og Skúli Helgason formaður skóla og frístundarráðs
Reykjavíkurborgar. Ráðstefnan og fundir gengu vel og mikilvægt er að halda þessu starfi áfram.
Menntamálaráherra var í pallborðsumræðum ásamt öðrum ráðherrum. Formaður FG og formaður
skóla og frístundarráðs Reykjavíkurborgar héldu málstofu og var Dr. Jón Torfi Jónasson
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málstofustjóri. Auk þess að svara fyrirspurnum í lok framsöguerinda tók mennta- og menningarmálaráðherra til máls. Fram komu hugmyndir að hefja formleg skipti á grunnskólakennurum til
skamms tíma milli Alberta í Kanada og Íslands. Formanni FG var falið að vinna málið áfram og
finna því farveg og jafnframt að kanna mögulega aðkomu Fræðslu- og styrktarsjóðs FG.
Í för voru sex kennarar frá Foldaskóla, Hagaskóla og Heiðarskóla í Hvalfjarðarsveit. Þeir hófu
fyrir hönd FG formlegt samstarf milli skóla á Íslandi og Alberta í Kanada. Undirbúningur þess
hefur staðið yfir allt frá ráðstefnu þessara aðila á Íslandi í ágúst 2017. Samstarfið mun í framhaldinu vera á forræði skólanna. Þeir munu hver og einn ákveða framvindu samskipta, hvort um
verða að ræða nemenda og / eða kennaraheimsóknir milli landa eða önnur samskipti.
Til máls tóku: ÓL, GO, GR, HMM, RI, MM.

5.

AUGLÝSING EFTIR STARFSMANNI

Auglýst hefur verið eftir starfsmanni til að fylla skarð Sesselju. Umsóknarfrestur rennur út þann
24. apríl.
Til máls tóku: ÓL og MM.

6.

UNDIRBÚNINGUR AÐALFUNDAR 17.-18. MAÍ

Ályktanir sem liggja fyrir aðalfundi skoðaðar og ræddar.
Dagskrá aðalfundar unnin.
Til máls tóku: ÓL, GR, MM, RI, GO, SHJ, HMM, KH.

7.

ÖNNUR MÁL

Engin önnur mál.
Fundi slitið kl. 14:00
Ritari: Sigurður Halldór
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