Stjórnarfundur FF - 14. fundur 25. september 2019

STJÓRNARFUNDUR FÉLAGS FRAMHALDSSKÓLAKENNARA
14. fundur miðvikudaginn 25. september 2019, kl. 15-16:30
Mætt eru: Sigrún Lilja Guðbjörnsdóttir, Guðjón H. Hauksson, Baldvin Björgvinsson, Helga J.
Baldursdóttir, Símon Cramer Larsen.
Óli Njáll Ingólfsson boðaði forföll. Hanna Björg Vilhjálmsdóttir er fjarverandi vegna veikinda.
Ingibjörg Karlsdóttir ritaði fundargerð.

-O-O-O1.

STJÓRN SKIPTIR MEÐ SÉR VERKUM

Nýkjörinn formaður félagsins er Guðjón Hreinn Hauksson, fyrrverandi varaformaður félagsins.
Stjórn skiptir með sér verkum, félagið vantar nú varaformann. Sigrún Lilja Guðbjörnsdóttir er
tilbúin að taka það að sér. Fundarfólk er samþykkt því einróma. Sigrún Lilja er því rétt skipuð
varaformaður FF. Nýjan varamann þarf í stjórn FF, kosið verður um hann á fulltrúafundi FF, 4.
október nk.
Réttur skapast hjá formönnum aðildarfélaga KÍ til biðlauna að loknu kjörtímabili. Skoða þarf lög
varðandi biðlaunarétt með tilliti til þess að núverandi kjörtímabil er ekki fullt fjögurra ára tímabil.
Húsnæðismál rædd. Baldvin Björgvinsson og Ingibjörg Karlsdóttir tóku að sér að skoða málið.

2.

LAUN STARFANDI FORMANNS TIL 1. OKTÓBER

Guðjón hefur verið í 30% starfi frá því Guðríður hætti störfum 1. ágúst þar til hann var kjörinn
formaður félagsins í lok september. Steinunn Inga hefur verið framkvæmdastýra félagsins frá 1.
ágúst til 1. október.

3.

MANNABREYTINGAR Í SKÓLAMÁLANEFND

Simon Cramer Larsen lýsti því yfir að hann hyggst bjóða sig fram sem formaður skólamálnefndar
FF þar sem Guðjón Hreinn hættir sem formaður nefndarinnar. Kosið er um formann skólamálanefndar á fulltrúafundi FF, 4. október nk.

4.

FYRSTI FUNDUR STARFSHÓPS UM INNLEIÐINGU NÝRRA LAGA

Fyrsti fundur starfshópsins var haldinn 24. september sl. Guðjón kynnti stöðu mála.
Á næstu fundum verður fjallað um ráðningar. Stefnt er að því að fulltrúar FF fundi sérstaklega
með fólki MMR um nýju lögin.

1

Stjórnarfundur FF - 14. fundur 25. september 2019

5.

FRAMLÖG TIL FÉLAGSDEILDA

Líða tekur að árlegu framlagi FF til félagsdeilda. Áfram er framlagið reitt af hendi í einu lagi.
Nokkurrar óánægju gætti meðal minni skóla með greiðslureglur í fyrra. Ingibjörgu Karlsdóttur er
falið að móta tillögu um útreikning framlagsins sem lögð verður fyrir næsta stjórnarfund.

6.

FERÐ GUÐJÓNS ÁSAMT SENDINEFND MENNTA- OG
MENNINGARMÁLRÁÐHERRA TIL YFIRSTJÓRNAR
MENNTAMÁLA HJÁ OECD

Á þessum fundi lagði Lilja Dögg Alfreðsdóttir fram helstu hugmyndir ráðuneytisins um stefnu í
menntamálum til 2030 fyrir Andreas Schleicher. Sendinefnd ráðherra samanstóð af fulltrúum KÍ,
(formanni og varaformanni KÍ og formönnum FF, FG, SÍ, FL), Menntavísindasviðs HÍ, listkennsludeildar LHÍ, Sambandi íslenskra Sveitarfélaga, Samtökum iðnaðarins og Samtökum
atvinnulífsins. Guðjón sagði fundinn hafa verið góðan og gott tækifæri hafi gefist til að koma
áhyggjum íslenskra framhaldsskólakennara af minnkandi áherslum á sérsvið þeirra.

7.

MILLIÞINGANEFND

Hrafnkell Tumi Kolbeinsson fór yfir starf milliþinganefndar til þessa. Hann mun síðan fjalla
nánar um helstu málefni milliþinganefndar á fulltrúafundi FF, sem haldinn verður þann 4. október
nk.

Fleira var ekki gert og fundi slitið kl. 16:30.
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