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Námsnefnd í MA námi í náms- og starfsráðgjöf við félagsvísindadeild Háskóla íslands óskar 
eftir að koma efitirfarandi á framfæri við menntamálanefnd Alþingis.

Almennar athugasemdir
Lagaumgjörð um starf náms- og starfsráðgjafa er umfangsmeiri í frumvarpi laga um 
framhaldsskólann en til grunnskóla og er það vel. Þó skal hér enn minnt á mikilvægi þess að 
setja heildstæða löggjöf um náms- og starfsráðgjöf á grunn- og framhaldsskólastigi, líkt og gert 
er í nágrannalöndum okkar.

í athugasemdum við frumvarpið segir um náms- og starfsráðgjöf að mikilvægi hennar 
hafi aukist og helstu markmið náms- og starfsráðgjafar eru tíunduð, en þau eru að:
a. styrkja nemendur í vel ígrunduðu námsvali,
b. vinna gegn brottfalli,
c. aðstoða nemendur sem áður hafa horfið frá námi svo þeir finni sér betri farveg.
Lögð er áhersla á að brýnt sé að náms- og starfsráðgjöf í skólakerfmu verði efld enn 
frekar. Þá segir í athugasemdum um frumvarpið: Mikilvœgt er að þeir sem sinna náms- 
og starfsráðgjöf hafi menntun á því sviði. Námsnefndin telur brýnt að það verði tryggt að 
þeir sem sinni náms- og starfsráðgjöf hafí bestu fáanlega menntun í náms- og 
starfsráðgjöf. Einfaldasta leiðin til þess er að lögvemda starfsheitið, en einnig með því að 
búa betur að menntun og skipuleggja endurmenntun náms- og starfsráðgjafa. í því skyni 
er nauðsynlegt að huga að stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf. Nú stendur yfír 
endurskoðun MA náms í náms- og starfsráðgjöf. Það er tilvalið tækifæri til að efla gæði 
þessarar þjónustu í grunn- og framhaldsskólum á sama hátt og efling kennaramenntunar 
eflir leik- og grunnskólastigið.
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í athugasemdum1 með frumvarpinu kemur fram að umtalsverðri fjárhæð verður varið til náms- 
og starfsráðgjafar á almennri námsbraut, en ekki er kveðið á um það í frumvarpinu hvaða 
markmið og skipulag verði á náms- og starfsráðgjöf á almennri námsbraut. Þessu þarf að bæta 
úr og taka mið af útfærslum á almennum námsbrautum þar sem bestur árangur hefur náðst.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins 
8. gr.
Tryggt verði í reglugerð að náms- og starfsráðgjafar hafi MA gráðu í náms- og starfsráðgjöf, í 
samræmi við þær breytingar sem hafa orðið á menntun náms- og starfsráðgjafa er henni var 
breytt árið 2004 úr árs viðbótamámi tveggja ára MA nám. Þá er og brýnt að tryggt verði með 
lögvemdun að náms- og starfsráðgjafi búi örugglega yfir fagþekkingu á sviðinu. Fyrir hönd 
MA náms í náms- og starfsráðgjöf lýsir námsnefndin sig reiðubúna til samstarfs við yfírvöld 
um framkvæmd lögverndunar starfsheitis náms- og starfsráðgjafa.

11. gr.
Námsnefnd telur að náms- og starfsráðgjafar til jafns á við kennara, skólameistara og aðra 
faglega stjómendur, eigi að eiga rétt á námsorlofi og því beri að nefna þá sérstaklega í þessari 
grein. Náms- og starfsráðgjafar þurfa til jafns á við aðra fagaðila innan menntakerfisins að fá 
tækifæri til þess að efla þekkingu sína og ráðgjafarhæfni.

13. gr.
Hér standi: Um skilyrði þess að vera ráðinn skólameistari kennari eða náms- os 

starfsráðsiafi fer eftir ákvæðum laga um lögverndun á starfsheiti og starfsréttindum 
framhaldsskólakennara.
Hér er lögverndun starfsheitis náms- og starfsráðgjafa að sjálfsögðu skilyrði fyrir breytingu á 
texta. Námsnefndin vill koma því á framfæri að það er mjög til baga að starfsheiti náms- og 
starfsráðgjafa skuli ekki lögvemdað í umhverfi þar sem aðrir sérfræðingar hafa lögvemdun. Þá 
er lögverndun trygging fyrir því að skjólstæðingar náms- og starfsráðgjafa fái þá þjónustu sem 
starfsheitið gefur til kynna, en ekki eitthvað annað.

21. gr.
Hér verði bætt við lið sem áréttar það sem segir í 37. gr. um að í skólanámskrá skuli 
markmiðum og stefnu í náms- og starfsráðgjöf lýst. Það er mat námsnefndar að slík 
áætlanagerð sé nauðsynleg forsenda skilvirkni og árangurs í náms- og starfsráðgjöf.

37. gr.
Náms- og starfsráðgjöf 

Nemendum í framhaldsskóla skal standa til boða ráðgjöf og leiðsögn um náms- og 
starfsval og um persónuleg mál er snerta nám þeirra og skólavist. Þeir sem þjónustuna 
veita skulu að jafnaði hafa menntun á sviði slíkrar ráðgjafar og leiðsagnar.

Umsögn fjáralagaskrifstofii fjármálaráðuneytis um útgjöld 
í fyrsta lagi ber að nefna aukið námsframboð í formi almennrar brautar til að draga úr brottfalli og maeta kröfu um 
fræðsluskyldu til 18 ára aldurs. Aukinn rekstrarkostnaður við slíka braut er talinn vera allt að 500 m.kr. Þar að auki er 
áætlað að kostnaður vegna stoðþjónustu við almenna braut muni auka útgjöld um allt að 120 m.kr. Stór hluti þessara 
auknu útgjalda mun felast í aukinni náms- og starfsráðgjöf við nemendur, en aukið námsframboð og markmið um 
minna brottfall knýr á um aukna þjónustu á þessu sviði. I öðru lagi mun kostnaður við nemendafjölgun vegna 
fræðsluskyldu til 18 ára aldurs nema allt að 500 m.kr.



í  skólanámskrá framhaldsskála skal markmiðum og stefnu skóla varðandi ráðgjöf lýst 
og þar skal einnig koma fram  hvernig skóli rækir skyldur sínar og hlutverk á þessu sviði.

Hér skuli tekið út orðalagið að jafnaði og sagt: Þeir sem þjónustuna veita skulu hafa 
menntun á sviði slíkrar ráðgjafar og leiðsagnar. Það er ekkert fengið með því að opna 
fyrir að þeir sem sinni náms- og starfsráðgjöf kunni ekki til verka á því sviði.

Við sem stöndum að menntun náms- og starfsráðgjafa þekkjum vel að nemendur sem 
hafa sinnt náms- og starfsráðgjöf án menntunarinnar og síðan sótt sér menntun hafa mjög 
margir sagt að þeir skilji ekki hvemig þeir hafí getað sinnt þessu starfi án menntunar. Þá 
höfum við í náminu jafnframt lagt okkur fram um að kynna nám í náms- og starfsráðgjöf 
fyrir þeim sem eru í starfinu en hafa ekki náms- og starfsráðgjafamenntun. Fjölmargir 
þeirra hafa komið og lokið náminu.

40. gr.
í c lið standi: auka gœði náms, náms- os starfsráðsiafar og skólastarfs og stuðla að 
umbótum,
Reglubundið mat á náms- og starfsráðgjöf er nauðsynlegt til að tryggja gæði hennar.

55. gr.
Þama verði kveðið á um að stofnað verði til upplýsingakerfis um nám og störf, þannig að 
nemendur geti hafl aðgang að ítarlegum og hlutlausum upplýsingum um skóla á 
framhaldsskólastigi.

í námsnefnd sitja:
Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, dósent
Sif Einarsdóttir, dósent
Ásta Gunnlaug Briem, fulltrúi 1. árs nema
Ingibjörg Þórdís Þórisdóttir, fulltrúi 2. árs nema
Jónína Ó. Kárdal, áheymarfulltrúi Náms- og starfsráðgjafar Háskóla Islands

f.h. námsnefndar



Fylgiskjal

Fjðldi náms- og starfsráðgjafa í grunn- og framhaldsskólum
(Úr skýrslu starfshóps menntamálaráðuneytis um náms- og starfsráðgjöf frá ( febrúar 2007)

Náms- og starfsráðgjafar eru nú starfandi í 77 grunnskólum af 177. Stöðuhlutfall þeirra er frá 
25-100%2. í töflunum hér að neðan má sjá meðalnemendafjölda á hvem náms- og starfsráðgjafa í 
grunnskólum.

Grunnskóli
Ár Fjöldi náms- og Heildar- Meðalnemendafjöldi

starfsráðgjafa nemendafjöldi á náms- og starfsráðgjafa
2003 44 44.809 1018
2005 58 44.336 764

í öllum framhaldsskólum eru starfandi náms- og starfsráðgjafar. Stöðuhlutfall þeirra er 
mismunandi. í töflunum hér að neðan má sjá meðalnemendafjölda á hvem náms- og 
starfsráðgjafa í framhaldsskólum.

Framhaldsskóli
Ár Fjöldi náms- og Heildar- Meðalnemendafjöldi

starfsráðgjafa nemendafjöldi á náms- og starfsráðgjafa
2003 47 20.871 444
2005 53 22.375 422

2 Skv. rannsókn í MA ritgerð Sigríðar Dísu Gunnarsdóttur (2006) í náms- og starfsráðgjöf 
er nemendafjöldi á hvert stöðugildi náms- og starfsráðgjafa á báðum skólastigum frá 180- 
1100.


