Nýr Kjarasamningur Grunnskólakennara og
Sambands íslenskra sveitarfélaga

Bjarni Ómar Haraldsson, sérfræðingur á kjarasviði Sambands íslenskra sveitarfélaga

Gildistími
• 1. desember 2017 til 30. júní 2019.

Innihald kjarasamnings
• 4,1% launahækkun frá og með 1. júní 2018
• 150.000 kr. eingreiðsla 1. júlí 2018
• Launaflokkur bætist við eftir 20 ára kennsluferil (Fyrir alla)
• Hugtakið vinnumat fellur út
• Tími til undirbúnings kennslu/annarra verkefna er aukinn
um 1 klst.

• Mat menntun breytist

Innihald kjarasamnings frh.
• Ákvæði tæknifrjóvgun
• Breyting á ákvæði um uppbrotsdaga
• Breyting á ákvæði um nemendaferðir
• Breyting á ákvæði um leiðsögn nýliða
• Fimm bókanir:
• Eftirfylgd með bókun eitt
• Úttekt á störfum skólasafnskennara
• Trygging raddar
• Samstarf við menntamálayfirvöld
• Launaröðun starfsheita

Launahækkun og eingreiðsla
• Laun allra starfsheita hækka frá og með 1. júní 2018 um
4,1%

• Eingreiðsla: Bætir m.a. samninglaust tímabil frá 1.
desember – 31. maí.

• Þeir félagsmenn sem voru í fullu starfi í maí 2018 fá eingreiðslu
kr. 150.000. Eingreiðslan greiðist þann 1. júlí 2018. Upphæðin
greiðist hlutfallslega miðað við starfstíma og starfshlutfall í
maí 2018. Félagsmenn í fullu fæðingarorlofi fá eingreiðslu.
(Bókun í samstarfsnefnd)

Árétting um fæðingarorlof og eingreiðslu
• Félagsmaður FG sem er í launalausu leyfi í maí 2018 í framhaldi af

fæðingarorlofi fær eingreiðslu hlutfallslega m.v. þann tíma sem viðkomandi
var í fæðingarorlofi á tímabilinu 1. desember 2017 – 31. maí 2018.

2 ný starfsheiti leiðbeinenda
•
•
•
•

Leiðbeinandi 1 (lfl. 226)

•

Hefur öðlast heimild til að kenna nemendum skv. undanþágu.

Leiðbeinandi 2 (lfl. 228)

•

Hefur öðlast heimild til að kenna nemendum skv. undanþágu og er í kennaranámi við háskóla (B.Ed námi).

Leiðbeinandi 3 (lfl. 228) Nýtt

•

Hefur öðlast heimild til að kenna nemendum skv. undanþágu og hefur lokið háskólaprófi s.s BA/BS. sem nýtist í starfi.

Leiðbeinandi 4 (lfl. 229) Nýtt

•

Hefur lokið B.Ed. prófi í grunnskólakennarafræðum eða hefur leyfisbréf á öðrum skólastigum og hefur öðlast heimild
til að kenna nemendum skv. undanþágu.

20 ára kennsluferilsflokkur
Tekur gildi frá og með 1. ágúst 2018

• Launaflokkur bætist við eftir 20 ára kennsluferil

(eða við 50 ára aldur hjá þeim sem taka laun eftir
lífaldri (sólarlagsákvæði frá 2004).

• Þetta á við um alla, líka þá kennara sem ekki
afsöluðu sér kennsluafslætti.

Hugtakið vinnumat fellt út
Tekur gildi frá og með 1. ágúst 2018

• Hugtakið vinnumat fellur niður. A, B og C rammi falla niður en í staðinn nær
•

vinnuskýrsla utan um skipulag vikulegrar vinnuskyldu.
Vinnutíma kennara er áfram skipt upp í þrjá þætti sem líst er í kjarsamningi
sem:

•
•
•

Kennslu, undirbúningi og úrvinnslu kennslu (Störf sem njóta skulu forgangs í starfi
kennara)
Önnur fagleg störf
Starfsþróun og/eða aukinn undirbúningur

• Vikuleg kennsluskylda verður föst 26 kennslustundir mv. 100 starf.
• Tími til undirbúnings er aukinn um 1 klst á viku og tími til annarra faglegra

starfa lækkaðurtil að mæta breytingunni í 8,14 klst. Skólastjóri má nú ráðstafa
allt að 4 klst. Í fundi innan skóla á viku.

Viðbótarlaunaflokkar, menntun
Tekur gildi frá og með 1. ágúst 2018

• Tekið upp persónuálag vegna menntunar
• 2% hækkun fyrir hverjar 30 ECTS einingar á háskólastigi

umfram grunnnámsprófgráðu
• Alls geta kennararmeð leyfisbréf fengið 16% hækkun (240
ECTS einingar)
• Leiðbeinendur 3 og 4 geta fengið allt að 8% hækkun (120
ECTS einingar)
• Leiðbeinendur 1 0g 2 fá menntun ekki metna.

Annaruppbætur
• Annaruppbót 1. júní 2018 kr. 85.000,• Annaruppbót 1. desember 2018 kr. 85.000,• Annaruppbót 1. júní 2019 kr. 89.000,-

Tæknifrjóvgun

tt
Ný

Tekur gildi frá og með 1. ágúst 2018

• Samhljóða öðrum kjarasamningum – sama framkvæmd
• Þeim starfsmönnum sem eru fjarverandi vegna tæknifrjóvgunar

verði greidd dagvinnulaun og eftir atvikum vaktaálag skv.
reglubundinni verðskrá (eins og vegna veikinda barns) í allt að 15
vinnudaga ef nauðsyn krefur. Starfsmaður skili vottorði frá
viðkomandi lækni sem framkvæmir tæknifrjóvgunina eða þeim
lækni sem sendir starfsmanninn í þessa aðgerð en þá verður það að
koma fram á vottorðinu að um slíka ákvörðun sé að ræða.

Uppbrotsdagar
Tekur gildi frá og með 1. ágúst 2018

• Uppbrotsdagar geta mest orðið 10 á skólaárinu og skal
geta þeirra á skóladagatali
• Uppbrotsdagur getur verið hálfur dagur eða hluti dags
en telst þá sem heill dagur
• Skertir skóladagar nemenda eru ekki hluti af
uppbrotsdögum

Nemendaferðir
Tekur gildi frá og með 1. ágúst 2018

• Þegar kennarar ferðast með og annast nemendur á ferðalögum skal
•
•
•

hver ferðadagur reiknast 12 klst., 8 dagvinnutímar og 4
yfirvinnutímar.
Vegna næturgistingar á ferðalögum með nemendur greiðast auk
þess 4 klst. í yfirvinnu.
Vegna ferðalaga með nemendur til eða frá útlöndum að nóttu til þar
sem ferðatími er á tímabilinu kl. 00.00 – 07:00 eru greiddar 4 klst. í
yfirvinnu.
Þegar um dagsferðir innanlands er að ræða er greidd yfirvinna
samkvæmt vinnuframlagi.

Leiðsögn nýliða
Tekur gildi frá og með 1. ágúst 2018

• Heimilt er að fela grunnskólakennara leiðsögn nýliða við þann skóla
•
•

sem þeir starfa eða aðra skóla í sama sveitarfélagi.
Nýliði telst sá sem ekki hefur verið á föstum mánaðarlaunum í a.m.k.
hálfu starfi við kennslu í eitt ár eða lengur einhvern tíma á síðustu
fimm árum.
Kennari sem tekur að sér leiðsögn nýliða samkvæmt ofangreindu
fær eina kennslustund á viku í kennsluafslátt fyrir hvern nýliða þann
tíma sem verkefnið varir.

Bókanir

• Eftirfylgd með bókun eitt
• Úttekt á störfum skólasafnskennara
• Trygging raddar
• Samstarf við menntamálayfirvöld
• Launaröðun starfsheita

Launatafla 2
Tekur gildi frá og með 1. júní

Launatafla 1
Tekur gildi frá og með 1. ágúst 2018

Reiknivél

FG og FL

Mat á viðbótarmenntun
Símenntunarákvæði
Bjarni Ómar Haraldsson, sérfræðingur á kjarasviði Sambands íslenskra sveitarfélaga

Menntunarkaflinn hjá FG
• Skipting, 3 ákvæði er varða mennun :
•
•
•

1.3.2.1 Persónuálag vegna viðbótarmenntunar – Kennarar með leyfisbréf
1.3.2.2 Viðbótarlaunaflokkar vegna prófa og leyfisbréfa – Sólarlag
1.3.3 Persónuálag vegna viðbótarmenntunar – Leiðbeinendur
Samkomulag
Á samningstíma FL eða til 31.
mars fer mat á menntun
leikskólakennara með
leyfisbréf fram með sama
hætti og hjá félagsmönnum í
FG

Persónuálag v/ viðbótarmenntunar
Kennarar með leyfisbréf, Náms og starfsr.

•
•

•
•
•

Tekur gildi frá og með 1. ágúst 2018

Persónuálag vegna menntunar í stað launaflokka
2% hækkun fyrir hverjar 30 ECTS einingar á háskólastigi sem eru umfram grunnnámsprófgráðu í
háskóla
• Einingar sem standa fyrir utan B.ED. próf eða sambærilegt bakkalárspróf gilda til
persónuálags
• Námið þarf að nýtast í starfi
• Ekki er hægt lengur hægt að fá persónuálag vegna náms í skólum sem ekki eru háskólastigi
(List- og verkgreinaskólar)
Mest hægt að fá 16% hækkun með persónuálagi (240 ECTS einingar)
Starfsmaður sem hefur lokið formlegu doktorsprófi fær 6% til viðbótar
Starfsmenn sem ákveða að fá menntun sína metna samkvæmt ofangreindu taka laun eftir
launatöflu 1. sem tekur gildi 1. ágúst 2018

Viðbótarlaunafl. Sólarlag
•
•

•

•

Tekur gildi frá og með 1. ágúst 2018

Val um að fá menntun metna skv. eldra ákvæði sbr. gr 1.3.2
Þeir geta valið sem voru í starfi fyrir 1. ágúst 2018 - Líka þeir sem hafa tekið laun skv.
samningnum fyrir 1. ágúst 2018 en hafa ekki verið í starfi - Leiðbeinendur hafa ekki val

•
•

Allir kennarar skila eyðublað þar sem þeir gera grein fyrir sínu vali
Starfsmenn sem ákveða að fá menntun metna skv. sólarlagsákvæði fá greitt skv. launatöflu 2

Sólarlagið framkvæmt eins og menntun kennara var fyrir upptöku persónuálags skv. gr. 1.3.2

•

Að hámarki 1 lfl. fyrir 1. mgr. - 30 ECTS eða 60 ECTS, Listnám við skóla sem eru ekki á
háskólastigi, leyfisbréf á tveimur skólastigum

•
•

Að hámarki 2 lfl. fyrir 2. mgr. - Meistarnám, tvöfalt B.ed, BA eða BS
Að hámarki 3 lfl. fyrir 3. mgr. – Doktorspróf

Geta ekki bætt við sig námi á þessari leið – Verða að færa sig yfir í persónuálag um leið og
það er hagstæðara fyrir þá

•

Kennarinn ber ábyrgð á að láta vita þegar hann vill færa sig á milli kerfa

Persónuálag v/ viðbótarmenntunar
Leiðbeinendur 3 og 4
Tekur gildi frá og með 1. ágúst 2018

• Persónuálag vegna menntunar í stað launaflokka
• 2% hækkun fyrir hverjar 30 ECTS einingar á háskólastigi sem eru umfram
grunnnámsprófgráðu í háskóla

•
•
•

Einingar sem standa fyrir utan B.ED. próf eða sambærilegt bakkalárspróf gilda
til persónuálags
Námið þarf að nýtast í starfi (Allt eða?)
Ekki er hægt að fá persónuálag vegna náms í skólum sem ekki eru háskólastigi

• Leiðbeinendur 3 og 4 geta fengið allt að 8% hækkun (120 ECTS einingar)
• Taka laun eftir launatöflu 1 sem tekur gildi 1. ágúst 2018 – Hafa ekki val

Sameiginleg atriði
Kennarar og leiðbeinendur
• Hækkanir

vegna viðbótarmenntunar taka gildi næstu
mánaðamót eftir að starfsmaður leggur fram staðfest
námsferilsyfirlit frá viðkomandi háskóla til vinnuveitanda.

• Á námsferilsyfirliti
einingar.

skal koma fram yfirlit yfir loknar ECTS

• Einingar eru aldrei tvítaldar
• Nám skal nýtast í starfi.

Meginreglur
Mat á menntun til persónuálags
• 1. Grunnháskólapróf – BA, B.ed, B.mus eða sambærilegt
180 ETCS eininga nám er alltaf byrjunarpunktur
• 2. Fyrstu 180 ECTS eru aldrei metnar til persónuálags
• 3. Menntun umfram 180 ECTS metinn til persónuálags

• Allt að 240 ECTS í tilfelli kennara með leyfisbréf
• Allt að 120 ECTS í tilfelli leiðbeinenda 3 og 4

Mat á menntun FL
Háskólamenntaðir starfsmenn
• Sérstök menntunarákvæði fyrir leiðbeinendur í FL grein 10.4.2.
•
•

Fá tvo launaflokka fyrir hverjar 60 ECTS.
Meistarapróf gefur að hámarki 6 lfl.

Starfsþróun og laun FG
Leiðbeinendur, kennarar og náms- og starfsr.
•

•
•

•

Laun vegna starfsþróunar tengist kennsluferil (starfsaldri)

•
•
•

Kennsluferill ávinnst skv. eftirfarandi reglu, <33% starf 0 ár, 33-49% starf 6 mánuðir, 50-100% 1 ár
Mismunandi ávinnsla eftir því hvort kennari hefur afsalað sér kennsluafslætti eða ekki
Skilyrði er þátttaka í starfsþróunaráætlun skóla

Kennarar sem hafa afsalað sér kennsluafslætti sbr. grein 2.5.2.1

•

fá tvo launaflokka eftir 5 ára kennsluferil, tvo til viðbótar eftir 10 ára kennsluferil og tvo að auki
eftir 15 ára kennsluferil.

Kennarar sem hafa ekki afsalað sér kennsluafslætti sbr. gr. 2.5.2.1

•

fá einn launaflokk eftir 5 ára kennsluferil, annan eftir 10 ára kennsluferil og þann þriðja eftir 15
ára kennsluferil.

Allir kennarar fá einn launaflokk eftir 20 ára kennsluferil óháð því hvirt þeir hafa afsalað
sér eða ekki

Laun útfrá lífaldri
(Sólarlagsákvæði, 17. nóvember 2004)
•

•
•

•

Laun vegna starfsþróunar tengist kennsluferil (starfsaldri)

•
•
•

Kennsluferill ávinnst með sama hætti, <33% starf 0 ár, 33-49% starf 6 mánuðir, 50-100% 1 ár
Mismunandi ávinnsla eftir því hvort kennari hefur afsalað sér kennsluafslætti eða ekki
Skilyrði er þátttaka í starfsþróunaráætlun skóla

Kennarar sem hafa afsalað sér kennsluafslætti sbr. grein 2.5.2.1

•

fá tvo launaflokka við 35 ára aldur, tvo til viðbótar við 40 ára aldur og tvo að auki við 45 ára aldur.

Kennarar sem hafa ekki afsalað sér kennsluafslætti sbr. gr. 2.5.2.1

•

fá einn launaflokk við 35 ára aldur, einn til viðbótar við 40 ára aldur og einn að auki við 45 ára
aldur.

Allir kennarar fá einn launaflokk við 50 ára aldur óháð því hvort þeir hafa afsalað sér
eða ekki

Starfsþróun og laun FL

Leikskólakennarar með leyfisbréf

• Laun vegna starfsþróunar leikskólakennara tengist
starfsaldri
• Skilyrði er þátttaka í starfsþróunaráætlun skóla
• Leikskólakennarar fá sbr. gr.

• tvo launaflokka eftir 5 ára kennsluferil
• tvo til viðbótar eftir 10 ára kennsluferil
• tvo að auki eftir 15 ára kennsluferil.

Starfsþróun og laun FL

Háskólamenntaðir starfsmenn (leiðbeinendur)

• Laun vegna starfsþróunar háskólamenntaðra tengist
starfsaldri
• Skilyrði er

• þátttaka í starfsþróunaráætlun skóla
• Að starfsmaður sé í föstu starfshlutfalli

• Haskólamenntaðir fá sbr. gr.

• tvo launaflokka eftir 5 ára starf
• tvo til viðbótar eftir 9 ára starf
• tvo að auki eftir 15 ára starf

Ábyrgð á skilum og móttöku gagna

Ábyrgð á skilum og móttöku gagna
•
•

•

Allir vinnuveitendur ættu að hafa þá vinnureglu að hafa öll gögn tiltæk áður en
launagreiðslur hefjast
Best er að gögnin liggi fyrir hjá launadeild/skóla áður en ráðningarsamningur er staðfestur
með undirskrift aðila.
• Leyfisbréf
• Gögn um menntun, viðbótarmenntun
• Kennsluferil
• Stjórnunarferil
• Undanþáguheimildir til kennslu í tilfelli leiðbeinenda
Góðar vinnureglur:

•
•
•
•

Með ótvíræðum hætti skal staðfesta með undirritun hvors aðila að framangreind gögn hafi verið lögð fram með
fullnægjandi hætti
Báðir aðilar haldi eftir eintaki með slíkri staðfestingu.
Í þeim tilvikum sem starfsmaður lýkur viðbótarnámi eftir að ráðning hófst skal jafnframt staðfesta móttöku og
afhendingu gagna skriflega af beggja hálfu.
Það er á ábyrgð starfsmanns að skila gögnum/viðbótargögnum og taka launabreytingar gildi næstu mánaðarmót
eftir að þeim er skilað til fulltrúa vinnuveitanda eða launadeildar.

Takk fyrir

