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Megingallar núverandi framhaldsskóla eru gjarnan taldir þessir:

1. Skólakerfið er mjög bóknámsmiðað
2. Brottfall er hátt
3. Starfsnám nýtur lítillar virðingar

Síðan eru gjarnan tínd til atriði eins og að skólinn sé allt of prófamiðaður, að skólakerfið sé allt of 
miðstýrt, að námsbrautir séu allt of skorðaðar (stór kjarni og kjörsvið, lítið val), að lítið samtal sé milli 
skólastiga, að listgreinar séu vanræktar í opinbera skólakerfinu , að einstakir skólar séu allt of stórir, 
að námsráðgjöf sé of lítil, nemendur með sérþarfir fái of litla þjónustu o.fl. Allt eru þetta atriði sem 
hægt er að taka undir og syngur þá hver með sínu nefi í Ijósi skoðana sinna.

Og hverju breytir þá nýja frumvarpið?

Fyrir það fyrsta fá skólar ríkulegt svigrúm til þess að móta sína eigin námskrá og námsframboð. Það er 
eðlilegt framfaraskref í Ijósi þess að allt landið er nú eitt skólahverfi. Það gefur skólum langþráð 
svigrúm til þess að móta námskrá í takti við umhverfi sitt. Því skyldi t.d. jarðfræði í Framhaldsskóla 
Snæfellinga ekki taka mið af þjóðgarðinum í grenndinni rétt eins og Framhaldsskólinn á Höfn horfi til 
Vatnajökuls og umhverfis?

Verknámi og bóknámi er gert jafnhátt undir höfði í frumvarpinu og það er vel. Þessi sýn þarf hins 
vegar að endurspeglast í fjárlögum. Verk- og listnám verður aldrei aukið nema það sé sýnt í verki. List- 
og verknám kostar meira, en kostnaðaraukinn er ekki frá núlli og upp úr heldur mismunurinn á verði 
bóknámsnemanda og list- eða verknámsnemanda. Markmiðið er að fjölga í list- og verknámi á 
kostnað bóknáms. Hér verður að taka til hendi. í 13 af 27 skólum í reiknilíkani 
menntamálaráðuneytisins er bóknám hartnær 100%, í 9 til viðbótar er það milli 80 og 90%. í stórum 
verknámsskólum (FB og BHS) er bóknámið 73% af kennslunni; lægst í IR, en þó 40% af náminu þar í 
fyrra. Með stofnun Listmenntaskóla íslands (LMÍ) er margvisst að því unnið að fjölga list- og 
verknámsnemendum á framhaldsskólastigi og um leið að auka þjónustu við þá.

Það er líka framför að skilgreina einingu sem vinnu nemanda. Ein eining er ígildi þriggja daga vinnu 
nemenda ef miðað er við 180 daga skólaár og 60 eininga uppskeru. Núna er einingin ein kennslustund 
á viku í eitt ár. Sem sé kennslumiðuð í stað nýju skilgreiningarinnar sem er nemandamiðuð. Samræma 
þarf þetta mat til þess að áfangar verði jafngildir milli skóla.

Framhaldsskólapróf er nýjung, en vafamál er hvort slíkt próf breyti nokkru. Það veitir engin réttindi 
og er fremur útgönguleið sem kemur í staðinn fyrir brottfall.

Skerpa mætti á tillögum þess efnis að hraðfærir nemendur hefji framhaldsskólanám þegar eftir 9. 
bekk. Tilraunir í þessa átt í MA og Verzló sýna að þessir nemendur standa fyllilega jafnfætis þeim sem 
koma úr 10. bekk. Sem dæmi má nefna að nemendur í 8.-9. bekk grunnskóla eru oft á framhaldsstigi í 
til dæmis tónlist og dansi og einnig prýðilega hæfir til að takast á við bóknám.
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Frumvarpið eykur sveigjanleika fyrir nemendur, bæði milli skólastiga og innan framhaldsskólans. Við 
teljum að þorri nemenda muni Ijúka stúdentsprófi á þremurtil þremurog hálfu ári, en einhverjir 
muni kjósa fjögur ár, t.d. þeir sem hafa misstigið sig af einhverjum ástæðum, eða þeir sem þurfa að 
taka óvenju marga áfanga í einhverjum greinum til þess að mæta kröfum háskóla. Altént er 
niðurstaðan sú að stúdentspróf hvers og eins verður sérstakara en nú er.

ífrumvarpinu eropnað fyrir viðbótarnám við stúdentspróf sem við köllum fagskólanám. Þetta er 
löngu tímabært. Þessa heimild nýtum við okkur í skipulagi Listmenntasskóla íslands og leggjum til að 
stofnaðar verði stuttar hnitmiðaðar námsbrautir í framhaldi af stúdentsprófi sem leiða nemendur 
beint í þjóðþrifastörf eða til frekara náms.

Hvaða háski gæti verið framundan?

Ráðuneytið má ekki reisa skorður í aðalnámskrá við því frelsi sem skólum býðst undir nýjum lögum. 
Að sama skapi mega skólar ekki falla í þá gryfju að skipuleggja námsbrautir sínar með hliðsjón af því 
starfsfólki sem núna er í skólunum. Háskólar verða einnig að gera skýra grein fyrir þeim skilyrðum 
sem þeir setja til inngöngu í einstakar deildir.

Tvennt getur staðið í vegi fyrir eflingu list- og verknáms: hefðbundin tregða fjárveitingavaldsins til að 
viðurkenna að slíkt nám kosti meira en bókin og hins vegar rótgróin íhaldssemi atvinnulífsins: að 
menn læri best til starfa á vettvangi. Þetta viðhorf er þó á undanhaldi því að flest ný störf krefjast 
menntunar.

Brýnt er líka að taka af festu á menntun nýbúa. Hið opinbera skólakerfi verður að bregðast við með 
tvennum hætti: að meta raunfærni innflytjenda þannig að þeim sé ekki umsvifalaust skákað á 
byrjunarreit. Hins vegar að efla íslenskukennslu þeirra sem hér setjast að. Skólakerfið fær tiltölulega 
litla fjármuni til þess að sinna nýbúum sérstaklega og þess vegnar er brottfall þeirra hátt. Reynsla 
sýnir að traust aðhald og umhyggja dregur úr því.

Hvernig fellur Listmenntaskóli íslands að ákvæðum frumvarpsins?
LMÍ er skipulagður sem þriggja ára skóli til stúdentsprófs fyrir þá sem það vilja með möguleika á að 
taka námið á fjórum árum; sveigjanleiki frumvarpsins er nýttur til hins ýtrasta. Námsframboð skólans 
byggist að miklu leyti á hugmyndum í frumvarpinu um fjölbreyttara námsframboð og því mun skólinn 
geta boðið upp á nám í listum sem ekki er í boði í dag.

Nýtt einingaviðmið ,úr kennsluviðmiðun yfir í vinnuframlag nemenda sem boðað er í 
frumvarpinu, mun hafa jákvæð áhrif á LMÍ. Tónlistarnám er dæmi um nám sem krefst oft mikillar 
þjáifunar og undirbúnings utan kennslustunda og með breyttu fyrirkomulagi verður hægt að meta 
þetta vinnuframlag á sanngjarnan og eðlilegan hátt.

Það er sammerkt með þeim stuðningsyfirlýsingum sem LMÍ hafa borist að framtíðarþjóðfélag 
okkar þarfnist menntunar og ekki síst skapandi hugsunar. Þetta er í samræmi við stefnu 
ríkisstjórnarinnar um að hagvöxtur komandi ára verði knúinn af menntun, vísindum og rannsóknum. 
Markmið LMÍ er að auka listmenntun og stuðla að skapandi hugsun.
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