180. stjórnarfundur FL 16. maí 2019

181. fundur stjórnar Félags leikskólakennara
Haldinn á Akureyri
16. maí 2019 kl. 11:00-16:00
Fundinn sátu: Haraldur Freyr Gíslason formaður, Sveinlaug Sigurðardóttir varaformaður, Hanna
Berglind Jónsdóttir gjaldkeri, Hanna Rós Jónasdóttir ritari og Sverrir Dalsgaard meðstjórnandi.
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1.

FUNDUR SETTUR

Fundur settur.

2.

DAGSKRÁ FUNDAR LÖGÐ FRAM

Dagskrá fundar lögð fram.

3.

FUNDARGERÐ 180. FUNDAR LÖGÐ FRAM TIL SAMÞYKKIS

Fundargerð samþykkt.

4.

FRÉTTIR AF SKÓLAMÁLANEFND

Ekki hefur verið fundað síðan fyrir síðasta stjórnarfund FL en skólamálanefnd mun funda í næstu
viku. Sá fundur mun vera óhefðbundinn og skoðaðir verða leikskólar á höfuðborgarsvæðinu.
Rósa Íris Ólafsdóttir sat síðasta fund skólamálaráðs KÍ fyrir hönd FL. Rannsóknarsjóðurinn er
kominn í gagnið og búið að opna fyrir umsóknir. Á næsta skólaári verður haldið skólamálaþing
og jafnframt ætlar KÍ að halda málþing um vellíðan og starfsánægju. Leitað er að umræðuefni
fyrir skólamálaþingið. Rætt var um launað starfsnám og leyfisbréfið. Rósa Íris Óskarsdóttir
nefndi að hún upplifði framhaldsskólakennara gera lítið úr leikskólakennurum í sínum
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málflutningi gegn sameiginlegu leyfisbréfi. Að lokum sýndi Anna María niðurstöður frá
fundarröðinni, menntun fyrir alla, sem haldin var af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu á
þessu skólaári.

5.

KJARAMÁL

Formaður KÍ, Ragnar Þór Pétursson, fyrir hönd aðildarfélaga KÍ sem semja við sveitarfélögin
óskaði eftir formlega við sveitarfélögin að undirrituð væri sameiginleg viðræðuáætlun vegna
kjarasamninga 2019. Í henni er hægt að semja sameiginlega um þau mál sem eru eins og t.d
grunnlaun, annaruppbætur og slíkt. Samið var um eins launaflokka hækkun frá 1. maí 2019 fyrir
þá einstaklinga sem eru ekki með leyfisbréf en eru með B.Ed í leikskólakennarafræðum. Var það
gert til samræmis við leiðbeinanda 4 í kjarasamning FG.
Umræða var um starfsheitið leiðsagnakennari og hvernig þeirra starfi væri best háttað.

6.

NLS FUNDUR 4.-5. APRÍL 2019

Á síðasta fundi nefndarinnar var farið yfir glærurnar sem Oddur S. Jakobsson, hagfræðingur KÍ
setti upp út frá könnun skólamálanefndar til sveitafélaganna um kjör umfram kjarasamninga
leikskólakennara. Nefndin fór yfir allar glærurnar og var mjög ánægð með framsetningu
gagnanna.
Anna Lydía var tilnefnd í samstarfsnefnd um starfsþróun kennara og skólastjórnenda. Kristín
María Ingvarsdóttir verður fulltrúi FL í auglýsingu KÍ vegna 1. maí.
Skólamálanefnd setti einnig upp hugmyndir vegna málþings um frjálsa leikinn sem stefnt er á að
halda eftir tvö ár. Skólamálanefnd vill auglýsa málþingið áður en leikskólar gera sín skóladagatöl
svo fleiri leikskólar eigi auðveldara með að koma og taka þátt.
Fréttir af skólamálaráði: Lög um Rannsóknarsjóð KÍ voru samþykkt í ráðinu á síðasta fundi.

7.

HÚSNÆÐISMÁL

Umræða um húsnæðismál KÍ.

8.

ÖNNUR MÁL

Engin önnur mál.

Fundargerð ritaði Hanna Rós Jónasdóttir.
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