Félag grunnskólakennara – Kjarasamningur 1. maí 2014 til
31. maí 2016

Breytingar í kafla 10 starfsþróun og símenntun:

sem fer í námsleyfi skv. reglum sjóðsins, haldi ráðningu og ráðningartengdum réttindum.
Semja má um aðra ráðstöfun þess fjármagns, sem hér um ræðir, enda leiði það ekki af sér
aukinn kostnað fyrir launagreiðenda.
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9 Bókanir
Bókun 1
Frá og með gildistöku samkomulags þessa verði iðgjald sem nemur 0,1% af heildarlaunum
félagsmanna lagt á sérstakan reikning þar til ákvörðun hefur verið tekin um framtíðarráðstöfin
þess.

Úr fundargerð samstarfsnefndar Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands
Íslands vegna Félags grunnskólakennara
34. fundur í samstarfsnefnd Kennarasambands Íslands vegna Félags grunnskólakennara og Sambands
íslenskra sveitarfélaga var haldinn þriðjudaginn 27. maí 2014.
Við gerð kjarasamnings SNS og FG láðist að gera eftirfarandi breytingu á gr. 10.3 um
viðbótarlaunaflokka vegna kennsluferils, lífaldurs eða starfsþróunar.
Grein 10 um viðbótarlaunaflokkar vegna kennsluferils, lífaldurs eða starfsþróunar
Grein 10.3. hljóði svo: Starfsmaður sem tekur virkan þátt í starfsþróunaráætlun og viðheldur
þekkingu sinni og færni fær hærri laun en ella. Þannig hækkar röðun allra starfsheita sem hér segir:
Kennarar sem valið hafa að taka laun samkvæmt launatöflu A sbr. gr. 2.5.2 og afsalað sér þeim
réttindum sem felast í gr. 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 valið hafa að taka laun samkvæmt launatöflu B sbr. gr. 2.5.2 og halda réttindum sem
felast í gr. 2.5.2.1 fá einn launaflokk eftir 5 ára kennsluferil, annan eftir 10 ára kennsluferil og þann
þriðja eftir 15 ára kennsluferil.
Þrátt fyrir ofangreint skal miða launaflokkahækkanir vegna starfsþróunar hjá kennurum sem voru í
starfi 17. nóvember 2004 við eftirfarandi reglu: Einn launaflokkur við 35 ára aldur, annar við 40 ára
aldur og þriðji við 45 ára aldur. Heimilt er kennara sem var í starfi þann 17. nóvember 2004 að velja
að miða við kennsluferil skv. 1. mgr. Breyting tekur gildi næstu mánaðarmót eftir að tilkynning berst
launagreiðenda. Samtals getur greinin gefið þrjá launaflokka.
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Félag grunnskólakennara – Kjarasamningur 1. maí 2011 til
31. mars 2014
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