
 
 
 
 
 

 

 
5. fundur stjórnar 2014/2015 haldinn miðvikudaginn 5. nóvember 2014 á Hótel Sögu, 

Eyjafjallajökull,  kl. 12:00. 

 

Fundinn sátu: Jörundur Guðmundsson, Baldvin Zarioh, Helgi Áss Grétarsson, Berglind 

Rós Magnúsdóttir og Michael Dal.  Ármann Höskuldsson og Guðmundur Ingi 

Guðmundsson boðaðu forföll.  Helga Birna Ingimundardóttir ritaði fundargerð.  

 
Fyrir fundinn lá eftirfarandi dagskrá: 
 

1. Fundargerð stjórnarfundar Félags háskólakennara dags.  6. október  2014, meðfylgjandi. 
Útgáfa til birtingar á heimasíðu. 

2. Fundur með stjórn FPR, dags. 29. október sl. 
3.  Fundur með rekstrarstjórum þann 20. október sl.  
4.  Aukafundur með FPR þann 29. október sl. 
5.  Vinna við SKREF. 
6.  Reglur vinnumatssjóðs  frh . frá síðasta stjórnarfundi. 
7.  Fjölís vegna höfundarréttar. 
8.  Samþykktir aðalfundar 2014. 
  a) Nafnabreyting félagsins. 
  b) Siða- og starfsreglur stjórnar Fh 
9.  Árshátíð HÍ 14. nóvember 2014. 
10. Af háskólaþingi 4. nóvember sl. 

 
 

1.  Fundargerð stjórnar Félags háskólakennara 6. október 2014 

Samþykkt og til birtingar á heimasíðu. 

 

 2.  Fundargerð af fundi með FPR, dags. 29. október 2014 

Samþykkt og til birtingar á heimasíðu. 

 

3.  Fundur með rekstrarstjórum 20. október sl.  

Formaður sagði frá fundi sem hann sótti með rekstrar- og starfsmannastjórum fræðasviða HÍ 

þann 20. október sl.  Fundurinn var haldinn til þess að félagið fengi upplýsingar um stöðu mála 

hjá fræðasviðunum vegna fyrirkomulags stjórnunarvinnu kennara, kennsluafsláttar og greiðslna.  

Í ljós kom að staðan er mismunandi eftir sviðum og sum þeirra eiga enn eftir að móta sínar 

reglur.  Skilaboðin frá félaginu voru þau að þessi vinna yrði að vera forgangsmál sviðanna og 

allir fundarmenn voru því sammála.  Rekstrarstjórar munu ganga í málið á næstu vikum.  Eftir 

fundinn sendi félagið skriflegt bréf til rekstrar- og starfsmannastjóra, deildarforseta og forseta 

sviða þar sem mikilvægi þessarar vinnu var áréttuð og um leið var farið fram á að sviðin myndu 

senda til félagsins þær reglur sem útbúnar verða. 
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4. Fundur með FPR þann 29. október 2014 

Stjórnin ræddi almennt um stöðuna í kjaramálum FPR miðað við þær upplýsingar sem fram 

komu á fundinum.  Rætt var um kjör og framhald kjarasamnings og stofnanasamninga hjá 

Félagi háskólakennara þegar núgildandi kjarasamningur rennur út, þann 30. apríl 2015.  Rætt 

var um ýmis atriði sem þyrfti að taka upp í komandi kjara- og stofnanasamningum s.s. mat á 

kennslustundum til vinnustunda, sem er mjög brýnt að verði skoðað. 

Fundarmenn voru sammála um að félagið verði að tryggja að þær kjarabætur sem samið var um 

í núgildandi kjarasamningi hverfi ekki.  Því er brýnt að fylgjast vel með þeim kjarasamningum 

sem gerðir verða á næstu mánuðum, sérstaklega hjá viðmiðunarhópum. 

 

5. Vinna við SKREF 

Samkvæmt núgildandi stofnanasamningi HÍ fá þeir starfsmenn sem vinna við stjórnsýslu 

hækkun sem nemur einu launaþrepi um næstu áramót.  Unnið hefur verið að ýmsum útfærslum 

vegna þessara hækkana í gegn um starfsmatskefið SKREF.  Á síðasta fundi nefndarinnar lagði 

félagið fram hugmyndi að einföldu afkastahvetjandi kerfi.  Fulltrúar HÍ munu skoða 

hugmyndirnar og svara á næsta fundi.  Þá er einnig verið að máta hvort hægt er að minnka bil 

milli stiga í kerfinu t.d. úr 50 stigum í 25 m.t.t. kostnaðar.  Vinnan gengur vel og það er tilefni 

til þess að vera bjartsýn á að útkoman verði til hagsbóta fyrir félagsmenn. 

 

Rætt var um starfsmannasamtöl almennt og virkni þeirra, sérstaklega hjá akademískum 

starfsmönnum.  Svo virðist sem starfsmannaviðtöl séu ekki haldin reglulega hjá þeim 

félagsmönnum sem eru með akademíkst hæfi.  Huganlega er núverandi fyrirkomulag 

starfsmannaviðtala ekki heppilegt þar sem jafningjastjórnun er við líði. Þeirri hugmynd var velt 

upp hvort hægt væri að hafa óháðan fulltrúa eða starfsmann hvers fræðasviðs til að taka viðtölin. 

Fundarmenn voru sammála um að þessi umræða væri góð og þörf.  Hugsanlega væri hægt að 

nýta þessar vangaveltur í hugmyndum að kjarabótum.  Framkvæmdastjóra falið að kalla eftir 

tölulegum gögnum um fjölda og virkni starfsmannaviðtala, sérstaklega hjá akademískum 

starfsmönnum. 

 

6. Reglur vinnumatssjóðs frh. frá síðasta fundi 

HÍ fellst á kröfu Félags háskólakennara um að svokölluð „dempun“ í reglum vinnumatssjóðs 

komi ekki til framkvæmda fyrr en á hausti 2015, vegna verka 2014. 

 

7. Fjölís vegna höfundarréttar 

Formaður kynnti málið og þá voru lögð fram gögn frá Fjölís þar sem óskað var eftir því að Fh 

veiti umsögn  og leiðsögn um afstöðu félagsins til meðferðar á efni sem undirorpið er 

höfundarétti og kennarar semja í störfum sínum við háskóla á Íslandi.  Ákveðið að fundarmenn 

kynni sér vel gögnin og ræði á næsta fundi stjórnar. 

 

8. Samþykktir aðalfundar Fh 2014 

 

a. Nafnabreyting: 

Málið rætt og ákveðið að bregðast við ákvörðunum aðalfundar með því að fá tillögur frá 

félagsmönnum um  nafn félagsins.  Ef viðbrögðin verða mikil og margar tillögur koma, verði 

skipuð nefnd sem mun láta gera könnun þar sem fram kæmu nýjar tillögur að nafni félagsins 

ásamt núverandi heiti þess. 
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b. Siðareglur: 

Málið rætt og fundarmenn sammála um að nauðsynlegt er að stjórn setti sér siða- og starfsreglur.  

Framkvæmdastjóra falið að skoða siðareglur s.s. félagasamtaka, skóla og annarra aðila  fyrir 

næsta fund stjórnar, þar sem framhald vinnunnar verði ákveðin. 

 

9. Árshátíð HÍ 

Stjórnarmenn ákveðnir í að gera sér glaðan dag á árshátíðinni og hittast í heimahúsi á undan. 

 

10. Háskólaþing 4. nóvember 2014 

BRM var fulltrúi Félags háskólakennara á þinginu og sagði að mikilvægt væri að félagið væri 

sýnilegt á háskólaþingi.  Umræðuefni síðasta fundar var gæðaskýrsla sem unnið er að í 

Háskólanum og verður gefin út á næstunni. 

 

 

 

Fleira ekki gert. 

Fundi lauk um 14:00 

Næsti fundur ákveðinn 3. desember 2014 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


