Fjárframlög til mannauðsmála

Félag framhaldsskólakennara
KENNARASAMBAND
ÍSLANDS

Í bókun 1 í kjarasamningi Félags Framhaldsskólakennara og Samninganefndar Ríkisins
frá 4. apríl segir:

• Aðilar eru sammála um að 0,1% iðgjald til mennta- og fræðslusjóða
sem um getur í samkomulagi aðila um breytingar á kjarasamningum
vegna ríkisrekinna framhaldsskóla 15. febrúar 2013 verði nýtt til að
stuðla að aukinni þekkingu um mannauðsmál og til að styrkja stöðu
þeirra sem starfa í umboði Kennarasambands Íslands í
framhaldsskólum.
Aðilar eru sammála um að iðgjaldið verði reiknað af heildarlaunum
félagsmanna Kennarasambands Íslands í ríkisreknum
framhaldsskólum og það lagt á sérstakan biðreikning frá og með 1.
mars 2014. Framlagið skal millifært, samkvæmt samkomulagi aðila, til
Kennarasambands Íslands frá og með 1. ágúst 2014.

Reglur 26. janúar 2015
• Stjórn félagsins hefur ákveðið að verja allt að fjórum milljónum til félagsdeildanna á árinu
2015
• með því að styrkja mannauðstengd verkefni félagsdeildanna sérstaklega. Þannig geta
formenn félagsdeilda sótt um styrki vegna námskeiða, fyrirlestra eða sérstakra verkefna
sem sannarlega efla og styrkja félagsmenn okkar faglega.
• Skilyrði er að styrkurinn gagnist öllum félagsmönnum á hverjum stað jafnt og auki
þekkingu á tilteknu málefni eða fagsviði.
• Þau verkefni sem með réttu ættu að vera á ábyrgð vinnuveitanda /vinnustaðar verða ekki
styrkt.
• Hver félagsdeild getur sótt um allt að 200.000 krónur og er svigrúm til þess að sækja um
viðbótarframlag vegna ferðakostnaðar fyrirlesara/námskeiðshaldara út á land.
• Formenn félagsdeilda geta sótt um styrkinn fyrir 1. mars og skal fylgja umsókn nákvæm
kostnaðaráætlun, lýsing á verkefninu og hvernig verkefnið muni styrkja mannauð á
viðkomandi stað. Verði styrkhæfar umsóknir fleiri og ósk um framlög hærri en
heildarupphæð þess fjár sem ætlað er til verkefnisins mun hver styrkur lækka sem því
nemur

Bætt í 2017
• Námskeið fyrir samstarfnefndir –áætlað 5 milljónir- kostaði 300.000
• Endurskoðun stofnanasamninga- áætlað 6. 2 milljónir- greitt nú
600.000
• Endurmenntunar fyrir trúnaðarfólk félagsins- áætlap 2,5 milljónir
• Áfram er gert ráð fyrir að sjóðurinn kosti námskeið í samningatækni,
stjórnsýslu og mannauðsfræðum fyrir samninganefnd félagsins og
mun kostnaður miðast við framboð og þátttöku líkt og fyrri misseri.
• Eðlilegt er að bjóða skólamálanefnd að sama skapi að sækja námskeið
tengd viðfangsefni nefndarinnar á kostnað sjóðsins.
• Fræðsluefni fyrir nýja kennara- 1. milljón- ákveðið að hafa það rafrænt

Styrkir til mannauðstengdra verkefna í skólum árið 2017
Kennarafélag
Flensborgarskóla

Námskeið hjá Prófektus sem miðar að því að auka
innsæi kennara í samskiptum og styrkja mannauð
félagsdeildarinnar

182.000

Kennarafélag
Menntaskólans í
Reykjavík

Náms- og hópeflisferð með leiðsögn um Suðurland m.s. 200.000
Kvennabókastofu og Húsið á Eyrarbakka

Kennarafélag
Fjölbrautaskóla
Norðurlands vestra

Náms- og hópeflisferð með leiðsögn um sögustaði
Grettissögu

200.000

Kennarafélag
Menntaskólans á
Ísafirði

Námskeið um jafnréttishugtakið fyrir félagsdeild FFHvernig er unnið að kynjasamþættingu innan
félagsdeildarinnar?

78.000 og ferðir

Endurskoðun stofnanasamninga
• FF taki þátt í endurskoðun stofnanasamninganna á hverjum stað og fái
eingreiðslu 100.000 kr hver þegar undirritaðir stofnanasamningar
liggja fyrir og hafa borist félaginu. Ákveði félagsdeild að fleiri en tveir
félagsmenn taki þátt í þessari vinnu skipta þeir hlutfallslega með sér
200.000 kr.

Endurskoðun stofnanasamninga árið 2017
Endurskoðun stofnanasamninga
Borgarholtsskóli

200.000

Menntaskólinn á Ísafirði

200.000

Fjölbrautaskóli Suðurnesja

200.000

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti

200.000
800.000

Trúnaðarmannanámskeið haust 2017
Námskeiðskostnaður

1.220.000

Veitingar

375.130

Ferðakostnaður

310.607
Samtals: 1.905.737

Önnur verkefni árið 2017
24. mars 2017

Námskeið í stjórnsýslurétti
(Guðríður, Steinunn)

125.000

4. október 2017

Námskeið um nýja löggjöf í
persónuvernd (Steinunn)

49.900
174.900

FF 0,1%
Tekjur:

FF 0,1%-Tekjur:

FF 0,1%-Tekjur:

