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Félag náms- og starfsráðgjafa (FNS) óskar efitir að koma eftirfarandi á framfæri við 

menntamálanefhd Alþingis:

Almennar athugasemdir

Félag náms- og starfsráðgjafa fagnar áherslu í frumvarpi til laga um framhaldsskóla á eflingu 

náms- og starfsráðgjafar. Bæði stjómvöld og yfirvöld menntmála hafa lýst yfir vilja til að efla 

náms- og starfsráðgjöf sbr. stefnuyfirlýsingu ríkisstjómar íslands frá vori 2007 og skýrslu 

starfshóps menntamálaráðuneytis frá febrúar 2007 í tengslum við 10 skrefa samkomulag 

Kennarasambands íslands og ráðuneytis1.

FNS telur mikilvægt á þessum tímamótum að í framhaldsskólalögum séu skilgreind skýrar 

þau viðmið sem liggja eigi til grundvallar faglegri náms- og starfsráðgjöf og að lögin 

endurspegli þá miklu áherslu sem er á mikilvægi náms- og starfsráðgjafar. Lögvernda þarf

1 http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/skyrsla_nams-starfsradgjof.pdf
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starfsheiti náms- og starfsráðgjafa og tryggja aukið stöðuhlutfall náms- og 

starfsráðgjafa í samræmi við nemendafjölda.2

Eins og fram kemur í frumvarpi til laga um framhaldsskóla kalla áform um breytta 

námsskipan á námi, tvímælalaust á aukna náms- og starfsráðgjöf á framhaldsskólastigi. 

Frumvarpið kemur inn á að í nýju kerfi sem bjóði enn frekar en áður marga valkosti, þá sé 

efling náms- og starfsráðgjafar óhjákvæmileg. Að mati FNS kalla þessi ummæli á 

heildarstefnumörkun menntamálayfirvalda varðandi þjónustu náms- og starfsráðgjafa. 

Með hinu nýja frumvarpi hefur mikilvægi aukinnar náms- og starfsráðgjafar verið lögbundið. 

Þó er hvorki tryggt að um verði að ræða aukið stöðuhlutfall náms- og starfsráðgjafa í 

samræmi við nemendafjölda né heldur fagmenntun á þessu sviði.

FÉLAG NÁMS-&
Starfsráðgjafa___________________________________________________________

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins 

8. gr.

Starfslið framhaldsskóla

FNS telur að tryggja þurfi að sérstaða náms- og starfsráðgjafar skili sér að fullu inn í 

framhaldsskóla landsins og þar sé mikilvægt að starfsheiti náms- og starfsráðgjafa verði 

lögvemdað. Með lögvemdun starfsheitis náms- og starfsráðgjafa er verið að tryggja að 

mikilvæg sér- og fagþekking skili sér inn í framhaldsskólann, fagþekking sem tryggir ákveðin 

gæði þjónustu og að hagsmunir ráðþega séu í fyrirrúmi. Sá sem leitar aðstoðar náms- og 

starfsráðgjafa á að geta verið viss um að sá sem þjónustuna veitir hafi tilskylda menntun og 

fagþekkingu. Hér er fyrst og fremst verið að hugsa um heill nemenda og þeirra er njóta 

þjónustu náms- og starfsráðgjafa jafinframt því að tryggja fagleg vinnubrögð fagstéttarinnar.

11. gr.

Námsorlof

í 8. grein kemur fram að kennari sem starfað hefur í a.m.k. fimm ár geti óskað eftir að fá 

sérstakt námsorlof til að efla þekkingu sína og kennarahæfni. Ákvæði þessarar greinar taka 

einnig til skólameistara og annarra faglegra stjómenda. Hér er hvergi getið um að náms- og 

starfsráðgjafar eigi rétt á sömu kjörum.

2 Skýrsla starfshóps menntamálaráðuneytis um náms- og starfsráðgjöf í tengslum við 10 skrefa samkomulag KÍ 
og menntamálaráðuneytis, febrúar 2007
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37. gr.

Náms- og starfsráðgjöf

FNS lagði til eftirfarandi orðalag varðandi 37. grein í samskiptum sínum við Félag 

framhaldsskólakennara „Nemendum í framhaldsskólum skal standa til boðanáms- og 

starfsráðgjöf og náms- og starfsfræðsla. Þá þjónustu veitanáms- og starfsráðgjafar. I 

skólanámsskrá framhaldsskóla skal því lýst hvemig skóli sinnir þessu hlutverki og hvemig 

staðið er að miðlun upplýsinga um nám og námsleiðir til nemenda og foreldra eða 

forráðamanna þeirra.“ FSN telur að núverandi orðalag 37. gr. tengist því að erfitt hefur verið 

að fá lögvemdun á starfsheiti náms- og starfsráðgjafa og því sé ótryggt að fagleg náms- og 

starfsráðgjöf sé til staðar innan allra framhaldsskóla. Aðrir sérfræðingar, s.s. félagsráðgjafar, 

hafa verið ráðnir til að sinna störfum sem FNS telur að falli undir sérsvið náms- og 

starfsráðgjafa.

Athugasemdir við „Athugasemdir við lagafrumvarp þetta“

Undir liðnum Inngangur kemur fram að samhliða frumvarpi þessu eru lögð fyrir Alþingi 

frumvarp um grunnskóla og frumvarp um leikskóla. Þá muni Alþingi jafnframt hafa til 

meðferðar samhliða þeim frumvörpum og varða einstök skólastig, frumvarp til laga um 

lögvemdun á starfsheiti kennara. FNS telur mikilvægt að fagstétt náms- og starfsráðgjafa séu 

tryggð sambærileg starfsskilyrði. Það sé hluti af því að marka skýrar leiðir fyrir nemendur til 

að stunda nám við hæfi og skapa skilyrði fyrir aukinn sveigjanleika í námi.

I liðnum Meginatriði frumvarpsins kemur fram að almennt markmið frumvarpsins er að 

styrkja framhaldsskólastigið í íslensku menntakerfi og tryggja að gott samræmi sé í 

uppbyggingu þess og tengslum við önnur skólastig. FNS telur að það ósamræmi sem birtist í 

viðmiðum um náms- og starfsráðgjöf á grunnskólastigi annars vegar og framhaldsskólastigi 

hins vegar sé ekki til þess fallið að stuðla að því að þessu markmiði verði náð. Til merkis um 

það fylgir hér með samanburður:
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III. KAFLI 

Starfslið grunnskóla.

ll.gr.
Starfslið.

Um ráðningu skólastjóra og starfsliðs grunnskóla fer eftir ákvæðum sveitarstjómarlaga og nánari 

fyrirmælum í samþykkt um stjóm sveitarfélags eftir því sem við á.

Um skilyrði þess að hljóta ráðningu sem skólastjóri, stjórnandi eða kennari í grunnskóla fer 

samkvæmt gildandi lögum þar um.

Óheimilt er að ráða einstakling til starfa við grunnskóla sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á 

ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga. Við ráðningu skal liggja fyrir sakavottorð eða heimild 

skólastjóra til að afla upplýsinga úr sakaskrá.

II. KAFLI 

Opinberir framhaldsskólar
8. gr.

Starfslið framhaldsskóla.

Skólameistari ræður stjómendur, kennara og aðra starfsmenn skólans að höfðu samráði við 

skólanefnd.

Skólameistari ræður staðgengil sinn til allt að flmm ára í senn. Kennari, sem ráðinn er staðgengill 

skólameistara, skal eftir atvikum fá leyfi frá kennarastarfi sínu þann tíma sem hann gegnir staðgöngu.

Um skilyrði þess að vera ráðinn skólameistari eða kennari við framhaldsskóla fer eftir ákvæðum 

gildandi laga um lögvemdun á starfsheiti og starfsréttindum framhaldsskólakennara.

Ráðherra setur í reglugerð ákvæði um menntun og starfssvið náms- og starfsráðgjafa, starfsfólks 

skólasafna og annars starfsliðs framhaldsskóla, eftir því sem við á. Sama gildir um starfssvið 

skólameistara og kennara.

I sama lið kemur fram að frumvarpið miði að því að sveigjanleiki námsskipulags verði 

stóraukinn, námsleiðum fjölgað og skilyrði sköpuð fyrir fleiri til að ljúka skilgreindu námi og 

þar með draga úr brottfalli. Til að af þessu geti orðið er efling faglegrar náms- og 

starfsráðgjafar nauðsynleg ásamt því að koma á fót öflugu upplýsingakerfi um nám og störf, 

aukin útgáfa námsefnis í náms- og starfsfræðslu og ekki síst að búa vel að faghópi náms- og 

starfsráðgjafa með auknu stöðuhlutfalli og lögvemdun starfsheitis.

Einnig kemur fram að frumvarpið miði að því að efla ráðgjöf og stuðning við nemendur. FNS 

telur mikilvægt að hér sé staldrað við og fagleg umræða eigi sér stað innan skólakerfisins 

hvað varðar meðferðarstarf og aðkomu að bamavemdarmálum innan skólanna. Hvorutveggja
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eru málaflokkar sem meðferðarfræði telja að eigi heima utan „vinnustaðar“ ráðþegans. FNS 

hefur lagt áherslu á að skólakerfið eigi að hlúa að faglegri náms- og starfsráðgjöf með því 

m.a. að auka stöðuhlutfall náms- og starfsráðgjafa í samræmi við nemendafjölda. Náms- og 

starfsráðgjöf er í eðli sínu fyrirbyggjandi starf sem felst í að liðsinna einstaklingum við að 

fmna hæfileikum sínum og kröftum farveg við hæfi og leita lausna ef vandi steðjar að í námi. 

Lausna sem unnar eru með félags- eða heilbrigðisþjónustu.

í liðnum Nýtt einiiigakerfi er minnst á að sveigjanleg skil milli skólastiga séu mikilvægt 

atriði og gildi það einnig um skil grunnskóla og framhaldsskóla. Komið er inn á nýtt og 

samræmt einingakerfi sem nái til alls náms og áhersla hafi verið lögð á að haldið sé til haga 

sjónarmiðum sem fram komu m.a. í skýrslu starfshóps um sveigjanleika og ijölbreytni í 

skipulagi náms- og námsfyrirkomulags. FNS telur að hér gegni fagleg náms- og 

starfsráðgjöf lykilhlutverki og mikilvægt sé að tryggja að sú fagþekking sem náms- og 

starfsráðgjafar búi yfir skili sér til allra nemenda framhaldsskólans. Áhersla sem er 

nauðsynlega í anda þess aukna almenna sveigjanleika sem frumvarpið miðar að. Fagleg náms- 

og starfsráðgjöf sem sinnt er af menntuðum náms- og starfsráðgjöfum, en ekki öðrum 

fagstéttum sem hafa starfað undir starfsheitinu náms- og starfsráðgjafi, er óhjákvæmileg með 

auknum sveigjanleika og frelsi framhaldsskólanna til að móta námsleiðir og námsframboð. 

Áhersla frumvarpsins á fjölda nýrra námsleiða sem henta eigi breiðum hópi fólks með 

mismunandi áherslur og þarfir kallar á ofangreindar kröfur FNS. Einnig er komið inn á í sama 

lið að aukið sjálfstæði, aukin fjölbreytni í námsframboði og aukin sérhæfni og samkeppni 

framhaldsskóla um nemendur geri það að verkum að skólamir þurfi að fylgjast vel með 

samfélagslegum breytingum og menntaþörf. Áhersla sem enn og aftur fellur að kröfum FNS 

um heildarstefnumótun í náms- og starfsráðgjöf ásamt aukningu stöðugilda og lögvemdun 

starfsheitis. Hér er einnig kallað á íslenskt upplýsingakerfi um nám og störf.

I sama lið er fjalla um mat á starfsnámi og skilgreiningu fæmimarkmiða. Náms- og 

starfsráðgjafar hafa unnið frumkvöðlastarf í skilgreiningu fæmimarkmiða og raunfæmimats 

þannig að ljóst er að mikil þörf verður fyrir þeirra sérþekkingu í þessari vinnu.

í liðnum Réttur til náms á framhaldsskólastigi; fræðsluskylda til 18 ára aldurs er fjallað 

um að reynslan hafi sýnt að skipulegt starf með óráðna unglinga, reglufesta og markviss 

vinnubrögð skili sér oft í öflugum námsmönnum þó að síðar verði. Úrræðin byggist á 

ótrúlegri útsjónarsemi kennara, stuðningi stjómenda, fjölbreyttum lausnum og oft og tíðum

FÉLAG NÁMS-&
Starfsráðgjafa_______________________________________________________ ___
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úrræðum sem nálgast sérkennslu. FNS telur að í þessari upptalningu eigi náms- og 

starfsráðgjafar svo sannarlega heima, það hljóti að vera öllum ljóst sem starfi innan 

skólakerfisins.

^  FÉLAG NÁMS-&
Starfsráðgjafa_________________________________

í liðnum Náms- og starfsráðgjöf er greint frá því að mikilvægi náms- og starfsráðgjafar hafi 

aukist á umliðnum árum og þegar verið sé að byggja upp kerfi sem bjóði enn frekar en áður 

marga valkosti þá sé slíkt óhjákvæmilegt. FNS telur að með þessum orðum liggi í hlutarins 

eðli að tryggja þurfi heildarstefnumótun náms- og starfsráðgjafar, aukið stöðuhlutfall náms- 

og starfsráðgjafa og lögvemdun starfsheitis þeirra. Frumvarpið bjóði upp á að aðrir en 

fagmenntaðir náms- og starfsráðgjafar starfi við náms- og starfsráðgjöf eins og reynslan hefur 

sýnt. Ekki sé nægilegt að fram komi að mikilvægt sé að þeir sem sinni náms- og starfsráðgjöf 

hafi menntun á því sviði heldur nauðsynlegt.

í liðnum Gæði -  umbætur í skólastarfi kemur fram að menntamálaráðuneytið hafi veitt 

umtalsvert fjármagn til endurmenntunar stjómenda og kennara í mati á skólastarfi og veitt 

styrki til skóla til að leita sér ráðgjafar. Einnig hafi í tengslum við kjarasamninga verið veitt 

sérstöku fjármagni til þess að greiða kennurum laun vegna vinnu við sjálfsmat. FNS telur með 

réttu að náms- og starfsráðgjafar eigi heima undir þessum lið. í sama lið er fjallað um að ein 

leið væri að fela mat á skólastarfi starfandi sérfræðingum eða stofnunum sem sinna menntun 

kennara og menntarannsóknum. Hér væri einnig ástæða til að tilgreina náms- og 

starfsráðgjafa að mati FNS.

I liðnum Um 11. gr. eru námsráðgjafar tilgreindir meðal faglegra stjómenda. FNS vill mælast 

til þessa að starfsheitið „náms- og starfsráðgjafar“ og heitið „náms- og starfsráðgjöf‘ verði 

notað í frumvarpinu öllu í stað „námsráðgjafar“ og „námsráðgjöf‘.

I liðnum Um 12. gr. er komið að starfsaðstöðu og aðbúnaði kennara og nemenda og þjónustu 

við þá. Eðlilegt væri að tilgreina starfsaðstöðu og aðbúnað náms- og starfsráðgjafa einnig.

I liðnum Um 36. gr. er fjallað um að mikilvægt sé að ráðuneyti þau er fara með menntamál og 

heilbrigðismál komi sér saman um útfærslu ákvæðis um að skólar skuli hvetja nemendvir til 

heilbrigðs lífemis og heilsuræktar. Þörf sé á að þessari þjónustu sé sinnt bæði vegna aukinnar 

áherslu á forvamir sem og þess að aukist hafi eftirspum efitir ýmiss konar þjónustu með
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flóknari samsetningu nemendahópsins í skólunum. Hér leggur FNS aftur áherslu á að 

mikilvægt sé að staldrað sé við og fagleg umræða eigi sér stað innan skólakerfisins hvað 

varðar meðferðarstarf og aðkomu að bamavemdarmálum innan skólanna. Hlúa eigi að 

faglegri náms- og starfsráðgjöf með því að auka stöðuhlutfall náms- og starfsráðgjafa í 

samræmi við nemendafjölda. Efla þurfi hið fyrirbyggjandi starf náms- og starfsráðgjafar sem 

felist í að liðsinna einstaklingum við að finna hæfileikum sínum og kröftum farveg við hæfi 

og leita lausna ef vandi steðjar að í námi. Lausna sem unnar eru með félags- eða 

heilbrigðisþj ónustu.

í liðnum Um 37. gr. kemur fram að fastar sé kveðið að þeirri skyldu að hafa sérmenntað fólk 

starfandi við ráðgjöf. FNS telur að fastar þurfi að kveða á um að sérmenntað fólk starfi við 

náms- og starfsráðgjöf og það verði einungis gert með lögvemdun á starfsheiti náms- og 

starfsráðgjafa.

I liðnum Um 50. gr. kemur fram að foreldraráð séu nýmæli í lögum og dæmi um markmið 

slíks ráðs séu m.a. að hvetja til aukins stuðnings, aðhalds og hvatningar 

foreldra/forráðamanna við böm sín og nám þeirra og að koma á og tryggja öflugt og gott 

samstarf foreldra/forráðamanna, nemenda og starfsfólks skólans. FNS vill í þessu sambandi 

benda á mikilvægi náms- og starfsráðgjafa í því samstarfi og vísar til viljayfirlýsingar um 

samstarf FNS og Heimilis og skóla -  landssamtaka foreldra (sjá fylgiskjal 1).

FNS vill að lokum fagna því sem fram kemur í firumvarpinu um umsögn um frumvarp til laga 

um framhaldsskóla að stór hluti aukinna útgjalda vegna stoðþjónustu við almenna braut muni 

felast í aukinni náms- og starfsráðgjöf við nemendur. Um er að ræða áherslu sem kallar á 

aukið starfshlutfall náms- og starfsráðgjafa og lögvemdun starfsheitis þeirra.

^ S ^ F élag NÁMS-&
Starfsráðgjafa_________________________________________________

Umsögn Félags náms- og starfsráðgjafa
- 7 -



i og skóli 'iJfiSí'
k fo re ld ra ^yPKy f e l a g  n á m s -&  

S t a r f s r á ð g j a f a

Félag náms- og starfsráðgjafa, kt. 601186-1609, í viljayfirlýsingu þessari nefnt FNS og 
Heimili og skóli - landssamtök foreldra, kt. 421092-2229, í viljayfirlýsingu þessari 
nefnd H&S gera með sér svofellda

Viljayfirlýsingu um samstarf:

l.hluti 

Stefna aðila

Foreldrasamstarf hefur jákvæð áhrif á skólastarf. Rannsakendur hafa sýnt fram á að 
foreldrasamstarf stuðlar m.a. að betri líðan nemenda, auknu sjálfstrausti, betri 
námsárangri, minna brottfalli og jákvæðara viðhorfi nemenda sem og foreldra þeirra til 
skólans.

Heimili og skóli eru landssamtök foreldra á íslandi og hafa það að meginmarkmiði að 
efla foreldra í uppeldishlutverki sínu, veita þeim stuðning og hvatningu til virkrar 
þátttöku í skólasamfélaginu, miðla upplýsingum og fróðleik um foreldrasamstarf til 
skóla, foreldraráða og foreldrafélaga, standa vörð um hagsmuni nemenda og vera 
málsvari fjölskyldna gagnvart stjómvöldum í málefnum er varða skólasamfélagið.

Félag náms- og starfsráðgjafa er fagfélag náms- og starfsráðgjafa á íslandi og er 
hlutverk félagsins samkvæmt 2. grein laga FNS m.a. að efla náms- og starfsráðgjöf og 
að efla faglegt starf meðal náms- og starfsráðgjafa.

Náms- og starfsráðgjafar starfa m.a. í skólum, í fyrirtækjum og á atvinnumiðlunum. 
Starf þeirra er breytilegt eftir því hvar þeir starfa en byggir þó að grunni til á því 
sameiginlega markmiði að stuðla að velferð einstaklinga með hagsmuni þeirra að 
leiðarljósi. Markmið náms- og starfsráðgjafar er að efla vitund einstaklinga um viðhorf 
sín, áhuga og hæfileika, þannig að þeir fái notið sín í námi og starfi. Meginverkefni 
náms- og starfsráðgjafa í grunn- og framhaldsskóla er að aðstoða nemendur við námsval 
og veita ráðgjöf meðan á námi stendur. Náms- og starfsráðgjafi er trúnaðarmaður og 
talsmaður nemandans. Mikilvægt er að allir nemendur hafi aðgang að þjónustu náms- 
og starfsráðgjafa í sínum skóla.



2. hluti

Markmið viljayfirlýsingarinnar

FNS og H&S hafa það sameiginlega markmið að standa vörð um hagsmuni nemenda 
innan skólasamfélagsins. Með viljayfirlýsingu þessari senda báðir aðilar skýr skilaboð 
til samfélagsins að þau láti sig varða hagsmuni bama í landinu og hyggist styðja 
sameiginlega við málefni sem stuðla að bættum hag nemenda í íslenskum skólum. 
Markmiðum þessum verður háð með því að báðir aðilar:

• standi vörð um hagsmuni nemenda og komi fram með sameiginleg 
skilaboð þegar það á við.

• stuðli að því að skólasamfélagið (foreldrar, nemendur og starfsfólk) öðlist 
betri þekkingu á störfum náms- og starfsráðgjafa.

• stuðli að því að nemendur og foreldrar öðlist betri þekkingu á náms- og 
starfsvali.

. stuðli að því að starfsfólk skóla öðlist betri þekkingu á mikilvægi öflugs 
foreldrasamstarfs.

3. hluti

Verkefni og gildistími

Fulltrúar stjóma beggja aðila hittist tvisvar á ári og setji niður verkefiii sem vinna skal 
að sameiginlega til að ná markmiðum viljayfirlýsingarinnar. Báðir aðilar eru einnig 
reiðubúnir til að mæta á félagsfundi hvors aðila um sig til að kynna sinn málstað og 
verkefni þegar óskað er eftir.

Viljayfirlýsing þessi gildir til 31. desember 2008 og skal þá endurskoðuð og árangur 
hennar metinn af stjómum beggja aðila.

4. hluti 

Skyldur

Á heimasíðum FNS og H&S skal vera hlekkur á heimasíður beggja aðila.

í tímaritum sem gefin em út af báðum aðilum skal leitast við að fjalla um þau málefni 
sem heyra imdir markmið þessarar viljayfirlýsingar.

Reykjavík 27. mars 2007

F.h. Félags náms- og starfsráðgjafa F.h. Heimilis og skóla

Ágústa Ingþórsdóttir María Kristín Gylfadóttir


