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Varðandi: Frumvarp til laga um framhaldsskóla (Þskj.320 - 286. mál) og 
Frumvarp til laga um grunnskóla (Þskj. 319 - 285. mál).

í bréfi dagsettu 14. des. 2007 er þess farið á leit við stjóm Félags dönskukennara að 
hún veiti umsögn um frumvörp til laga um breytingar á skólamálum.

Félag dönskukennara vill lýsa yfír miklum áhyggjum hvað varðar dönskukennslu í 
landinu í framtíðinni. í frumvarpi til laga um grunnskóla (Þskj. 319 - 285. mál) segir í 39. 
grein um samræmt námsmat: "Nemendur í fyrri hluta 10. bekkjar skulu þreyta samræmd 
könnunarpróf í íslensku, stærðfræði og ensku. Önnur próf skal halda samkvæmt ákvörðun 
ráðherra."

E f þetta fhimvarp kemur til framkvæmda er Ijóst að skert og dregið verður verulega 
úr áherslu og mikilvægi dönskukennslunnar í grunnskólanum. Það sama gildir um 
frumvarp til laga um framhaldsskóla (Þskj.320 - 286. mál.). Þar segir á bls. 22 um 
stúdentspróf: "... 45 einingar á hverri námsbraut til stúdentsprófs skuli vera í þeim 
greinum sem nefndar eru kjamagreinar framhaldsskólans, þ.e. í stærðfræði, íslensku og 
ensku. Samkvæmt þessu verður það á ábyrgð einstakra skóla að skilgreina inntak námsins 
og þar með stúdentsprófsins." Á bls. 23 stendur ennfremur:"... Svo sem fram kemur í 
frumvaipstextanum er mörkuð sú stefna að íslenskt stúdentspróf skuli eftir sem áður að 
lágmarki svara til þeirra krafna sem að jafnaði eru gerðar til undirbúnings háskólanáms á 
Norðurlöndum, þ.e.í þeim ríkjum sem Islendingar eiga mest samskipti við á sviði 
menntamála."

Frá örófí alda hafa íslendingar sótt sér framhaldsmenntun til hinna Norðurlandanna 
og átt þar greiðan aðgang að öllum helstu menntastofnunum. Þessi aðstöðumunur okkar 
íslendinga á Norðurlöndum miðað við aðrar þjóðir hefur ekki hvað síst verið vegna 
dönskukunnáttu íslensks skólafólks að loknu grunn- og framhaldsskólanámi. Á 
undanfömum árum hefur ásókn í framhaldsmenntun á Norðurlöndum stóraukist 
hvaðanæva að, og því er mjög eðlilegt að þarlendar skólastofnanir skoði hvar 
skynsamlegt sé að draga mörk við inntöku nýnema. í harðri samkeppni við aðrar þjóðir, 
hefur góð undirstaða íslendinga í dönsku skilað okkur fleiri námsmönnum í viðurkennda



skóla á öllum Norðurlöndunum, því kunnátta í dönsku veitir einnig aðgang að hinum 
Norðurlandamálunum.

Þegar litið er á fjölda íslenskra námsmanna erlendis, má sjá hversu gífurlegur 
munur er á milli Norðurlandanna annars vegar og enskumælandi landa hins vegar. 
Samkvæmt heimasíðu Hagstofu íslands voru í Danmörku einni og sér skráðir 1109 
námsmenn árið 2006 og í Svíðjóð og Noregi voru þeir 190. Á sama tíma voru 296 
íslenskir námsmenn í Bretlandi og 342 í Kanada og Norður Ameríku.

A f þessu má Ijóst vera að miklir þjóðarhagsmunir eru tengdir áframhaldandi 
aðgengi okkar að eflirsóknarverðum og viðurkenndum menntastofnunum á 
Norðurlöndum. í því samhengi gegnir góð undirstöðuþekking íslendinga á 
Norðurlandamálum lykilhlutverki. E f umrædd frumvörp til laga um grunn- og 
framhaldsskóla verða samþykkt óbreytt, mun staða dönskunnar sem erlent tungumál 
veikjast til muna. Félag dönskukennara hefur þungar áhyggjur af áframhaldandi aðgengi 
íslenskra ungmenna að áhugaverðu námi á Norðurlöndunum sem til þessa hefur verið 
þjóðinni og námsmönnum að kostnaðarlausu. Því mælir stjóm Félags dönskukennara 
með endurskoðun þeirra atriða er að þessu luta í ofangreindum frumvörpum.

Með vinsemd og virðingu,

f/CZ& Ct
Helene H. Pedersen, varaformaður
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