
Nýr kjarasamningur við Félag grunnskólakennara 
undirritaður 10. mars 2022 

 

Þann 10. mars 2022 undirrituðu samninganefndir Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
Kennarasambands Íslands vegna Félags grunnskólakennara nýjan kjarasamning sem gildir 
frá 1. janúar 2022 til 31. mars 2023. 

 

Helstu atriði samningsins eru: 

Grein 1.1.1 um föst mánaðarlaun 
Laun félagsmanna FG hækka í samræmi við lífskjarasamningshækkanir skv. launatöflu A1 
þann 1. janúar 2022 um kr. 25.000.  

Grein 1.1.3 um mánaðarlaun í hlutastarfi 
Starfsmaður sem sinnir a.m.k. 20% starfi/kennslu skal ráðinn í fast starfshlutfall.  

Grein 1.1.4 um önnur laun 
Önnur laun hækka um 2,5% þann 1. janúar 2022. 

Grein 1.7.1 um annaruppbætur: 
Annaruppbót til greiðslu 1. júní 2022 eru kr. 96.000,- 
Annaruppbót til greiðslu 1. desember 2022. kr. 96.000,- 

Grein 2.1.2 um vinnutíma breytt með samningi 
Við grein 2.1.2 bætist eftirfarandi: 
„Nái kennarar og skólastjóri samkomulagi um breytingar á vinnutímafyrirkomulagi skal 
tryggt að þau kjör sem kennarar fá fyrir breytt skipulag verði aldrei lakari en ella hefði verið 
við óbreytt vinnutímaskipulag. Samkomulag af þessu tagi skal gefa möguleika á 
viðbótargreiðslum, s.s. launaflokkum eða greiðslum skv. grein 1.2.2. um önnur laun. 
Samkomulagið skal vera skriflegt, undirritað af skólastjóra og þeim kennurum sem það nær 
til. Skólastjóri skal senda undirritað samkomulag til samstarfsnefndar FG og Sambands 
íslenskra sveitarfélaga til samþykktar við upphaf hvers skólaárs. „ 
 
Grein 2.1.6.1 um vinnutíma 
Vegna lengingar orlofs þar sem allir kennarar eru nú með 30 orlofsdaga er árlegt 
vinnuframlag 1.752 klst. og tími til starfsþróunar 102 klst. fyrir alla kennara. Þetta felur ekki 
í sér breytingu á áður gildandi kjarasamningi.  

Grein 2.1.6.3 um önnur fagleg störf  
Ákvæði um önnur fagleg störf fær greinarnúmer 2.1.6.3. Inn í ákvæðið bætist eftirfarandi: 

“Ef kennara er falið að sitja fundi sem fara umfram 4 klst. á viku skal greiða yfirvinnu fyrir 
viðbótartímann.” 

Grein 2.1.6.4 Sveigjanleiki til fjarvinnu  
Ákvæði um sveigjanleika til fjarvinnu fær greinarnúmer 2.1.6.4. Í greininni er vísað í 

skýringarákvæði við grein 2.5.5 um vinnuskýrslu þar sem bætist við sérstakur 

skýringatexti um gagnkvæman sveigjanleika og að tími til undirbúnings og úrvinnslu 

kennslu sé tryggður.  
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Samkvæmt bókun 1 verður á gildistíma kjarasamnings starfræktur sérstakur 

innleiðingarhópur samningsaðila sem hefur það hlutverk að vera kennurum og 

sveitarfélögum til stuðnings við útfærslu ákvæða um gagnkvæman sveigjanleika.  

Grein 2.1.6.5 um vinnuskyldu vegna námskeiða, undirbúningsdaga kennara, 
uppbrotsdaga og nemendaferða  
Orðalag ákvæðis um vinnuskyldu vegna námskeiða, undirbúningsdaga kennara, 

uppbrotsdaga og nemendaferða er breytt til að skýra framkvæmd og túlkun þá daga  

sem allt vinnuframlag kennara er til ráðstöfunar.  

Grein 2.3.9 um nemendaferðir   
Orðalag ákvæðis um nemendaferðir breytist og áhersla lögð á að nemendaferðir eru hluti 

af skipulögðu starfi grunnskóla.  

Grein 15.2.1 um gildistíma, gildissvið og samningsforsendur 
Samningur þessi kemur í stað áður gildandi kjarasamnings og gildir frá 1. janúar 2022 til 31. 
mars 2023 en samningurinn fellur þá úr gildi án sérstakrar uppsagnar. 

Samningsaðilar skulu bera samning þennan, ásamt bókunum og fylgiskjölum, upp til 

afgreiðslu fyrir 18. mars 2022.  Hafi gagnaðila ekki borist tilkynning um niðurstöðu fyrir kl. 

13:00 þann 18. mars 2022 skoðast samningurinn samþykktur. 

Fylgiskjal 2 um styttingu vinnutíma 
Í kjarasamningi þessum er samið um styttingu vinnutíma félagsmanna Félags 
grunnskólakennara á grunni Lífskjarasamningsins. 

Samningsaðilar eru sammála um að vinnutími kennara styttist frá og með 1. ágúst 2022 til 
og með 31. júlí 2023 sem nemur 13 mínútum á dag miðað við 40 stunda vinnuviku að jafnaði 
yfir árið.  

Sérstakur innleiðingarhópur samningsaðila, skipaður þremur fulltrúum frá FG og tveimur 
fulltrúum Sambands íslenskra sveitarfélaga, verður starfræktur til 31. júlí 2023. 
Innleiðingarhópurinn hefur það hlutverk að útbúa leiðbeiningar og stuðningsefni sem verði 
tilbúið til kynningar 1. apríl 2022. 

 

Með kjarasamningi fylgja fimm nýjar bókanir sem fjalla um eftirfarandi málefni: 

BÓKUN 1:  Innleiðingarhóp, sveigjanlegt vinnuumhverfi / fjarvinna 

BÓKUN 2:  Leiðsagnarkennara 

BÓKUN 3:  Starfshóp um launatöflu og upptöku persónuálags vegna kennsluferils 

BÓKUN 4:  Stundakennara 

BÓKUN 5:  Heimild til að sinna trúnaðarstörfum fyrir stéttafélag 

 

 


