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Félag framhaldsskólakennara 27. apríl 2017

Umsögn um tillögu til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2018-2022 

402. mál

Félag framhaldsskólakennara gerir alvarlegar athugasemdir við þingsályktun um fjármálaáætlun fy rir 
árin 2018 til 2022. Þar eru framlög til framhaldsskólanna skert um tæpar 690 m illjón ir á föstu verðlagi 
til ársins 2022.

Fyrir réttum  tveim ur árum var námstími til stúdentsprófs styttur úr fjórum  árum í þrjú. Í umræðum 
Alþingis og yfirlýsingum þáverandi mennta- og menningarmálaráðherra Illuga Gunnarssonar á tti sá 
sparnaður sem stytting námstíma til stúdentsprófs myndi mögulega skila, að haldast inni í 
framhaldsskólunum til að auka þjónustu við nemendur. Samhliða styttingu námstíma voru settar 
takmarkanir á aðgengi eldri nemenda sem hafa le itt til fækkunar nemenda í framhaldsskólunum til 
skamms tíma.

Stytting námstíma til stúdentsprófs um fjórðung leiðir ekki til samsvarandi sparnaðar í 
rekstrarkostnaði framhaldsskólanna. Við styttinguna átti sér stað þjöppun námsefnis þannig að 
umfang námsefnis á hverri önn er meira en áður. Það leiðir til þess að meiri tím i fer í kennslu hvers 
áfanga en áður með tilheyrandi kostnaðarauka. Meira álag er nú á nemendur en áður þar sem 
yfirferð námsefnis hefur aukist y fir tíma og hætt við að margir nemendur ljúki ekki prófi á tilskyldum 
tíma og áætlanir um námsframvindu standist ekki sökum þessa.

Eins og segir í greinagerð við fjármálaáætlunina hefur langvarandi aðhald í fjárheim ildum 
framhaldsskólanna sett mark sitt á starfsemi þeirra. Slíkt hefur bitnað á gæðum kennslu, 
námsframboði og stoðþjónustu.

Brottfall nemenda hefur verið óásættanlega mikið á Íslandi en félagslegar aðstæður ýmiskonar eru 
helsta orsök brottfalls. Það er afar mikilvægt að styrkja stuðningsnet framhaldsskólanna og hlúa að 
nemendum sem standa höllum fæ ti bæði námslega og félagslega. Slíkt verður ekki gert nema til þess 
hæfir sérfræðingar verði ráðnir til starfa inn í framhaldsskólana og/eða kennurum sem sinna þessum 
nemendum fjölgað. Frekari niðurskurður til framhaldsskólanna mun leiða til þess að ógjörningur 
verður að bæta stuðningsþjónustu við framhaldsskólanema.

Félag framhaldsskólakennara skorar á Alþingi að láta hér staðar numið í niðurskurði til 
framhaldsskólanna, standa við fy rri loforð og tryggja óbreytta fjármögnun skólanna.
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