
 

 

 

Nýr kjarasamningur við Félag grunnskólakennara 
undirritaður 7. október 2020 

Þann 7. október 2020 undirrituðu samninganefndir Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
Kennarasambands Íslands vegna Félags grunnskólakennara nýjan kjarasamning sem gildir frá 1. 
september 2020 til 31. desember 2021.  

Helstu atriði samningsins eru: 

Hækkun launa félagsmanna FG eru í samræmi við lífskjarasamningshækkanir skv. launatöflum A-
1 og A-2: 
1. september 2020 hækkar launatafla um 17.000 kr. og 24.000 kr. 
1. janúar 2021 hækkar launatafla um 24.000 kr. 

Ný grein 1.1.4 um önnur laun 
Auk mánaðarlauna er heimilt að greiða önnur laun er starfinu fylgja með mánaðarlegri greiðslu 
vegna: 

▪ starfstengdra þátta og/eða álags sem ekki verður mælt í tíma 
▪ jöfnunar launa einstakra hópa á milli almenns og opinbers vinnumarkaðar. 
▪ reglubundinnar yfirvinnu og geta komið í stað tímakaups í yfirvinnu skv. gr. 1.4. 

Sé heimildarákvæðinu beitt, skal tryggt að málsmeðferð og ákvörðun um greiðslu annarra launa 
byggi á málefnalegum sjónarmiðum og feli ekki í sér kynbundna mismunun. Á samningstímanum 
hækka önnur laun um 2,5% þann 1. janúar 2021 
 
Grein 1.3.4  kennarapróf jafngild til launa fellur niður frá og með 31. desember 2021 þegar starfsmat 
tekur gildi. 
 
Grein 1.7.1 um annaruppbætur 
Annaruppbót 1. desember 2020   kr. 91.225,-  
Annaruppbót 1. júní 2021    kr. 93.505,-  
Annaruppbót 1. desember 2021   kr. 93.505,- 

 
Nýr skýringartexti kemur inn við 2. mgr. greinar 2.1.6.2, í tengslum við bókun 3 í kjarasamningnum. 
 
Fæði og mötuneyti greinar 3.4.3 og 3.4.4 
Fæðispeningar hækka í 647 kr. 

 
Eftirfarandi breytingar á 4. kafla taka gildi frá og með 1. maí 2020: 
Grein 4.1.1 breytist og hljóði svo: 
Lágmarksorlof skal vera 240 vinnuskyldustundir (30 dagar) miðað við fullt ársstarf. Starfsmaður 
sem hefur unnið hluta af fullu starfi eða hluta úr ári skal fá orlof 20 vinnuskyldustundir fyrir fullt 
mánaðarstarf.  
Grein 4.1.2 fellur niður. 
Grein 4.2.1 breytist og hljóði svo: 
Starfsmaður skal fá 13,04% orlofsfé á yfirvinnu og álagsgreiðslur samkvæmt samningi þessum.  
Grein 4.4.3 breytist og hljóði svo: 
Þeir starfsmenn sem samkvæmt skriflegri ósk yfirmanns fá ekki fullt orlof á sumarorlofstímabili, 
skulu fá 25% lengingu á þeim hluta orlofstímans sem veittur er utan framangreinds tíma. 
 



 

 

Grein 4.6.2 breytist og hljóði svo: 
Nái starfsmaður vegna veikinda ekki að nýta orlofsrétt sinn (30 daga) á tímabilinu 15. júní til 15. ágúst  
telst það sem á vantar veikindi í orlofi.  Veikindi skulu skýlaust sönnuð sbr. ákvæði Error! Reference 
source not found.. 
 
Kafli 7 um tryggingar.-  Fjárhæðir uppfærðar 

Grein 12.1.3 um lífeyrissjóð breytist og er ákvæði uppfært í samræmi við gildandi samkomulag um 
lífeyrismál og samþykktir LSR.  

Grein 13.1.2.4 um mæðraskoðun er ný grein og hljóði svo: 
Barnshafandi konur eiga rétt til nauðsynlegra fjarvista frá vinnu vegna mæðraskoðunar, án 
frádráttar á föstum launum, þurfi slík skoðun að fara fram í vinnutíma. 
 
Gildistími, gildissvið og samningsforsendur 
Samningur þessi kemur í stað áður gildandi kjarasamnings og gildir frá 1. september 2020 til 31. 
desember 2021 en samningurinn fellur þá úr gildi án sérstakrar uppsagnar.  

Komi til þess að samkomulag náist á almennum vinnumarkaði um breytingu á kjarasamningi þeirra, 
svo sem vegna hagvaxtarauka, skulu aðilar taka upp viðræður um hvort og þá með hvaða hætti slík 
breyting taki gildi gagnvart samningum aðila. 

Samningsaðilar skulu bera samning þennan, ásamt bókunum og fylgiskjölum, upp til afgreiðslu fyrir 
23.10.2020. Hafi gagnaðila ekki borist tilkynning um niðurstöðu fyrir kl. 13:00 þann 23.10.2020 
skoðast samningurinn samþykktur. 

BÓKUN 3 [2020] 
Sveigjanlegt vinnuumhverfi 
Samningsaðilar eru sammála um mikilvægi þess að sá gagnkvæmi sveigjanleiki sem 
kjarasamningurinn inniheldur um vinnuskil kennara bæði í tíma og til vinnu utan vinnustaðar sé 
nýttur til fullnustu þegar því er viðkomið í samræmi við framkvæmd skólastarfs. Bætt tækni í 
fjarvinnu og fjarkennslu hefur gerbreytt möguleikum til aukins sveigjanleika í störfum kennara og 
skapað ný tækifæri í skipulagi skólastarfs. Svigrúmið sem þetta veitir stuðlar einnig að auknu 
samræmi á milli vinnu og einkalífs og að bættri vinnustaðamenningu. 

Skólastjóri ákveður vinnutíma kennara samkvæmt gildandi lögum og kjarasamningi.  
Samningsaðilar eru sammála um að sveigjanlegt vinnuumhverfi er forsenda þess að kennarar eins 
og aðrir þekkingarstarfsmenn geti mætt og aðlagað sig að þeim fjölbreyttu skyldum, kröfum og 
aðstæðum sem þeim mæta.  

Við gerð vinnuskýrslu sem gera skal í upphafi hvers skólaárs samkvæmt gr. 2.1.6.1 skal skipuleggja 
vinnu hvers kennara með framangreint að leiðarljósi og aðgreina staðbundin og óstaðbundin 
verkefni kennara. Um breytingar á vinnuskýrslu fer samkvæmt gr. 2.1.6.1. 

 
BÓKUN 4 [2020]  
Um launaþróunartryggingu  
KÍ og opinberir launagreiðendur stefna að því í samvinnu við önnur heildarsamtök opinberra 
starfsmanna að semja um launaþróunartryggingu fyrir tímabilið 2019 til 2022. 
 
BÓKUN 5 [2020]  
Um starfsmat 
Aðilar eru sammála um að innleiða starfsmat skv. starfsmatskerfinu SAMSTARF fyrir félagsmenn FG 
þann 1. janúar 2022.  Fyrir 1. nóvember 2020 verður skipaður starfshópur með tveimur fulltrúum frá 
Félagi grunnskólakennara og tveimur fulltrúum frá SNS. Verkefni starfshópsins er að undirbúa 



 

 

upptöku starfsmatskerfisins SAMSTARF sem byggir á bresku starfsmatskerfi (Single Status Job 
Evaluation).  
Starfsmatskerfið SAMSTARF er mælitæki sem metur störf með kerfisbundnum hætti.  Við röðun 
starfa skv. starfsmati er tekið mið af þeirri menntunarkröfu sem gerð er til starfs.  Í tilviki starfs 
grunnskólakennara með leyfisbréf verður t.d. öllum kennurum grunnraðað skv. M.ed. prófi. Um 
starfsmatið gilda samræmdar reglur um tengingu starfsmatsstiga við launatöflu starfsmats. 
Starfsmatskerfið metur ekki persónubundna þætti s.s. viðbótarmenntun og starfsreynslu umfram 
kröfur til starfs. Um þá viðbótarþætti er samið sérstaklega í kjarasamningi aðila. 
Starfshópurinn skal ljúka störfum fyrir 1. nóvember 2021. 

BÓKUN 6 [2020]  
Orlof og starfsþróun 
Aðilar eru sammála um að orlofsréttur allra félagsmanna FG verði 30 dagar óháð aldri með óbreyttu 

fyrirkomulagi hvað varðar áhrif fjölda orlofsdaga á þann fjölda klukkustunda sem ætlaður er til 

árlegrar starfsþróunar. 

Aðilar eru jafnframt sammála um að vinna á samningstímanum að endurskoðun á greinum 2.1.6.1, 

2.1.6.3, 2.1.6.5 og 10.2.1 er varða starfsþróun og aukinn undirbúning til samræmis við ofangreint. 

 


