
sþ. 535. Tillaga til þingsályktunar [261. mál]
um ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu í fræðsluumdæmum utan Reykjavíkur.

Flm.: Þorbjörg Arnórsdóttir.

Alþingi ályktar að skora it ríkisstjórnina að hlutast til um að innan tveggja
ara komi til framkvæmda ákvæði grunnskólalaga um ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu
í öllum fræðsluumdæmum landsins.

Á meðan slík þjónusta er ekki komin it verði hún tryggð með heimsóknum við-
komandi sérfræðinga a. m. k. tvisvar it ári út í öll skólahéruð landsins og verði kostn-
aður við slíka bráðabirgðaskipan að fullu greiddur úr ríkissjóði.

Greinargerð.
Þegar lög um grunnskóla nr. 63/1974 voru sett af Alþingi var stigið stórt fram-

faraspor i þá átt að grunnskólar landsins nytu ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu. Nú



þegar 5 ár eru liðin síðan lög þessi tóku gildi hafa ákvæði þeirra um ráðgjöf og
sálfræðiþjónustu ekki komið til framkvæmda úti í hinum einstöku fræðsluumdæmum,
svo sem ráð var fyrir gert í lögunum.

Það mun vera samdóma álit allra þeirra, sem með skólamál fara, að slík ráð-
gefandi þjónusta sé nauðsynleg og sé í raun óaðskiljanlegur hluti eðIilegs og virks
skólastarfs. Þörfin fyrir slíka þjónustu er jafnbrýn i skólum úti um allt land og
hér á Reykjavíkursvæðinu og því aðkallandi að einhverjar úrbætur verði gerðar
i þessu máli svo fljótt sem auðið er. Foreldrar og skólamenn úti á landi hafa
árum saman reynt að þrýsta á, að slík þjónusta sé veitt í öllum skólum landsins,
og hafa ýmsar samþykktir og bænaskrár verið gerðar er að þessu hniga. Í raun má
segja, að aðstöðumunur sé verulegur hjá foreldrum og kennurum eftir búsetu í land-
inu, ef leita þarf ráðgefandi eða sálfræðilegrar þjónustu. Hlýtur það að vera ský-
laus réttur þessara aðila, að þeir njóti slíkrar þjónustu til jafns við fólk á stærstu
þéttbýlis svæðunum.

Meðan ákvæði 66.-71. gr. grunnskólalaganna koma ekki að fullu til fram-
kvæmda leggur flutningsmaður til að bætt verði úr brýnni þörf skólanna með
heimsókn sérfræðinga a. m. k. tvisvar á ári út í öll skólahéruð landsins og að
kostnaður við slíka bráðabirgðaskipan verði að fullu greiddur af ríkissjóði. Telur
flutningsmaður að slík ráðstöfun sé stórt skref í þá átt að bæta úr þeim vanda
sem augljóslega blasir við viða í skólum landsins. Teljast verður eðlilegt að ríkið
borgi slíkar ferðir að fullu, þar sem hér er í raun um þýðingarmikinn þátt skóla-
starfseminnar í landinu að ræða, og einnig er eðlilegt að ríkið taki þátt í þeirri
aðstöðujöfnun sem fæst í dreifingu þjónustu um land allt. Slík bráðabirgðaráð-
stöfun er sjálfsögð til að mæta þeim vanda sem yfirvöld skólamála ættu að vera
búin að leysa lögum samkvæmt.

Oft hefur borið töluvert á ótrú manna á sálfræðilegri þjónustu, en ljóst er að
eftirspurn eftir hvers konar ráðgefandi þjónustu hefur farið vaxandi undanfarin
ár. Þar sem slík þjónusta er fyrir hendi, svo sem hér á Stór-Reykjavíkursvæðinu,
telja kennarar og aðrir þeir er við uppeldisstörf vinna, að slík þjónusta sé ómiss-
andi hlekkur i nútíma skólastarfi. Fyrir foreldra og skólamenn úti á landsbyggðinni
er það í raun stór samvískuspurning, hvort réttlætanlegt sé að skólar dreifbýlisins
fari á mis við alla ráðgefandi þjónustustarfsemi og að þau börn, er þurfa á slíkri
þjónustu að halda, eigi nær engan kost á að njóta hennar nema í einstaka alvar-
legum tilfellum og þá með ærnum tilkostnaði og fyrirhöfn. Sem svar við þessari
spurningu er þessi tillaga flutt.


