
Nd. 645. Frumvarp tillaga [398. mál]
um breyting á lögum um grunnskóla, nr. 63/1974, með áorðnum breytingum.

Flm.: Páll Dagbjartsson.

1. gr.
1. gr. laganna orðist svo:
Skylt er ríki og sveitarfélögum að halda skóla fyrir öll börn og unglinga á aldrinum 6 til

16 ára eftir því sem nánar segir í lögum þessum. Skóli þessi nefnist grunnskóli. Öllum
börnum á aldrinum 7-14 ára er skylt að sækja skóla.

Undanþágu frá skólaskyldu má þó veita, sbr. 5.,7. og 8. gr.
Aldur nemanda miðast við það almanaksár er nemandi nær téðum aldri.

2. gr.
Fyrri málsgrein 3. gr. orðist þannig:
Grunnskóli er tíu ára skóli.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Tilgangur þessa frumvarps er að ákveða skýrt í lögum hver skuli vera skólaskylda barna

á Íslandi.
Í 88. gr. laga um grunnskóla er kveðið svo á um að 9 ára skólaskylda skuli koma til

framkvæmda hér á landi 6 árum eftir gildistöku laganna eða árið 1980. Á hverju þingi síðan
hefur verið samþykkt að fresta gildistöku þessa ákvæðis. Ástæðan er fyrst og fremst sú að
mikil andstaða er gegn 9 ára skólaskyldu, ekki síst meðal skólamanna sem starfa á
grunnskólastigi og gerst þekkja til.

Í þessu frumvarpi er lagt til að grunnskóli skuli vera 10 ára skóli hvað fræðsluskyldu
varðar en skólaskylda aðeins 7 ár.

Með hugtakinu fræðsluskylda er átt við að hinu opinbera sé skylt að sjá börnum og
unglingum á tilteknum aldri fyrir öruggri skólagöngu og þar njóti allir sömu réttinda til
námsgagna og annars búnaðar. Þar af leiðandi þurfi enginn að hverfa frá námi sakir þröngs
efnahags.

Hugtakið skólaskylda skýrir sig sjálft. Sjálfsagt og eðlilegt er að gera ráð fyrir því að
starfræktur sé skóli fyrir 6 ára börn en dregið hefur verið mjög í efa ágæti þess að þau séu
skylduð til að sækja skóla með lagaboði.

Í 1. grein laga um grunnskóla, svo og þessa frv., er skýrt tekið fram að grunnskólinn
skuli vera fyrir öll börn. Með þeirri breytingu sem þetta frv. felur í sér, þ. e. að stytta
skólaskyldu um eitt ár frá því sem nú gildir, er gert ráð fyrir að auðveldara verði að nálgast
þetta markmið og skapa aukið svigrúm í tveim efstu bekkjum grunnskólans til að koma til
móts við þarfir og óskir hvers einstaklings. Þannig yrði til frjáls og aðgengilegur tveggja ára
.miðsköli" með námsframboð við allra hæfi, bæði þeirra sem ýmissa orsaka vegna eru
seinfærir í námi og eins hinna sem eru næmir og skarpir.

Löng skólaskylda tryggir ekki gæði menntunar.


