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Frumvarp tíl laga um framhaldsskóla.

34. gr
í fyrstu málsgrein segir: „Á framhaldsskólastigi skal veita nemendum með fotlun, sbr. 
skilgreining á hugtakinu fatlaður í 2. gr. laga nr. 59/1992, um málefni fatlaðra, kennslu og 
sérstakan stuðning í námi.“ og í þriðju málsgrein segir: „Nemendur með leshömlun skulu 
eiga aðgang að sérsniðnum námsgögnum eftir því sem við verður komið. Framhaldsskóli gerir 
grein fyrir því í skólanámskrá hvemig staðið er að skimun og greiningu leshömlunar, ásamt 
eflirfylgni og stuðningi við nemendur sem greindir eru með leshömlun.“ í 4. málsgrein 
segir:„Framhaldsskólar skulu leitast við að veita þeim nemendum sérstakan stuðning sem eiga 
við sértæka námsörðugleika að stríða eða veikindi.“ Hér er ekki nægilega skýrt að líka sé átt 
við nemendur með þroskaröskun.

TU umhugsunar:
Ég skil ekki þessa lengingu á skólagöngu til 18 ára aldurs. Það getur ekki verið hagkvæmt 
fyrir þjóðfélagið að halda fólki í skólum lengur en þörf er á. Ég hef ekki séð að í 
nágrannalöndum okkar eins og Bretlandi sé eitthvað verra að nemendur fari fyrr í Háskóla eða 
aðra skóla. Það hlýtur að vera hagkvæmara fyrir ríkið að fólk komist sem fyrst út á 
vinnumarkað og fari að skila tekjum í ríkiskassann.

Það er sorglegt að ekki skuli vera búið að koma á Handleiðslu kerfi (Supervision) fyrir 
kennara. Það er nauðsynlegt fyrir ALLA kennara að geta talað við fagaðila um það sem 
miður fer í skólastarfinu, hvort það er vegna nemenda eða annars starfsfólks.
Óska ég eftir og legg til að bætt verði við öll frumvörpin málsgrein er varðar Handleiðslu fyrir 
kennara í öllum skólum landsins.

Það þarf að fjölga fagaðilum í meðferð bama í skólunum. Nauðsynlegt er að böm hafi 
greiðan aðgang að ráðgjöfum og öðrum meðferðaraðilum í skólunum almennt. Það er sorglegt 
að bam sem er í skólanum stóran hluta dags og líður illa geti ekki komist strax og rætt við 
fagaðila. Þvi miður er námsráðgjafi ofl ekki nóg, en fer þó eftir menntun viðkomandi. Þessi 
skortur getur komið illa niður á baminu til langs tíma, kemur niður á námi og oft á tíðum 
koma upp vandamál seinna á lífsleiðinni sem erfitt getur verið að meðhöndla.

Ef við fullorðin hugsum til baka: Hvemig leið mér í fjölmennum bekk? Hvemig gekk mér að 
ná athygli kennara og fá aðstoð? Hve mikið úthald hafði ég í bekknum mínum? Hvemig 
hefði ég viljað hafa bekkinn minn? Hvemig kennara hefði ég viljað hafa?

Setjum okkur í spor bamanna og vinnum eftir því.
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