
 
 
 
 
 

 

 
7. fundur stjórnar 2014/2015 haldinn miðvikudaginn 14. janúar  2014 í Bændahöllinni. 

 

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

Rós Magnúsdóttir, Guðmundur Ingi Guðmundsson og Michael Dal.  Ármann 

Höskuldsson boðaði forföll.  Helga Birna Ingimundardóttir ritaði fundargerð.  

 
Fyrir fundinn lá eftirfarandi dagskrá: 

 
1. Fundargerð stjórnarfundar Félags háskólakennara dags. 3. desember  2014, meðfylgjandi. 

Útgáfa til birtingar á heimasíðu. 
2.  Kjaramál. 
3.  Samráðsnefndarfundur 8. janúar sl. 
4.  Fjölís vegna höfundaréttar frh. 
5 . Réttindabæklingur Fh 
6.  Önnur mál. 

 
 

1.  Fundargerð stjórnar Félags háskólakennara 3. desember 2014 

Samþykkt og til birtingar á heimasíðu fyrir utan 6. lið. 

 

2.  Kjaramál 

Sagt frá umræðum og stöðu kjaramála hjá BHM.  Gögnum dreift.  Rætt um að stjórn Félags 

háskólakennara þurfi að undirbúa kröfur fyrir komandi kjarasamninga.   

 

3. Samráðsnefndarfundur 8. janúar  

Formaður félagsins sagði frá samráðsnefndarfundi í byrjun janúar.   

Örlitlar breytingar þurfti að gera á undirrituðu skjali vegna breytinga á starfsmatskerfinu 

SKREF frá desember sl.   

Þá var rætt um stöðu námsleyfa hjá stjórnsýslufólki HÍ.   

Ákveðið var að gera sameiginlega úttekt félagsins, FPR og HÍ á rannsóknarleyfum akademískra 

starfsmanna.  Fulltrúi félagsins í þeirri vinnu er Michael Dal.   

Tölur ársins 2014 vegna mats á kennslustundum til vinnustunda munu liggja fyrir á næstu 

vikum og munu verða sendar til félagsins.   

Formaður samráðsnefndar um kjaramál við HÍ, mun kalla eftir svörum frá öllum fræðasviðum 

skólans um það hvernig kennsluafslætti vegna stjórnunarvinnu kennara vegna ársins 2014 var 

skipt. 

 

4.  Fjölís vegna höfundaréttar frh. 

Rætt um að erfitt gæti verið að finna gott prófmál vegna höfundaréttamála, þar sem nemendur 

ljósrita og skanna mikið af erlendum bókum.  Fjölís vill taka mið af norska kerfinu með 

skráningu í þessum efnum.  Rætt var um að stjórnamenn myndu skoða þessi mál í sínu 

nærumhverfi og reyna að finna dæmi sem hægt væri að nota sem prófmál.  Þeirri spurningu var 
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velt upp hvort senda ætti bréf á félagsmenn og óska eftir viðhorfi þeirra til þessara mála.  

Formaður mun ræða við fulltrúa Fjölís og formann samráðsnefndar um kjaramál til að vita hvar 

málið er statt. 

 

5. Réttindabæklingur Fh. 
Bæklingurinn er í yfirlestri og ákveðið var að senda hann í pósthólf allra félagsmanna. 

 

 

 

Fleira ekki gert. 

Fundi lauk um 13:30. 

Næsti fundur 4. febrúar 2015. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


