180. stjórnarfundur FL 29. mars 2019

180. fundur stjórnar Félags leikskólakennara
Haldinn í Kennarahúsinu
29. mars 2019 kl. 12:30-15:00
Fundinn sátu: Haraldur Freyr Gíslason formaður, Sveinlaug Sigurðardóttir varaformaður,
Sverrir Dalsgaard meðstjórnandi, Laufey Heimisdóttir varamaður og Hanna Rós Jónasdóttir ritari
sat fundinn í gegnum fjarfundabúnað.
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1.

FUNDUR SETTUR

Fundur settur.

2.

DAGSKRÁ FUNDAR LÖGÐ FRAM

Dagskrá fundar lögð fram.

3.

FUNDARGERÐ 179. FUNDAR LÖGÐ FRAM TIL SAMÞYKKIS

Fundargerð samþykkt.

4.

KJARAVIÐRÆÐUR 2019

Haraldur Freyr Gíslason hitti samninganefnd FL þann 28. mars og fór yfir þá þætti sem ræddir
verða í komandi kjaraviðræðum og samninganefnd mun leggja áherslu á. Í viðræðunefnd verða
Ólöf Inga Guðbrandsdóttir og Sveinlaug Sigurðardóttir ásamt formanni FL.

5.

ÁRSREIKNINGUR 2018

Ársreikningur 2018 var samþykktur og undirritaður.
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6.

FRÉTTIR AF SKÓLAMÁLANEFND

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.

ÖNNUR MÁL

Sveinlaug Sigurðardóttir kynnti fyrir stjórnarmönnum umræðuna af ráðstefnunni The Nordic
Way. Ráðstefnuna sóttu fulltrúar frá 47 löndum. Áhugavert var hve áhuginn norræna
leikskólamódelinu er mikill. Í norræna módelinu eru hlutir sem við segjumst vera að gera en erum
ekki að gera. Það sem fulltrúunum fannst áhugaverðast var útiveran, frjálsi leikurinn, lýðræðið og
réttindi barna.

Fundi slitið kl. 15:10.
Fundargerð ritaði Hanna Rós Jónasdóttir.
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