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Landssamtökin Þroskahjálp þakka fyrir að fá til umsagnar: Frumvarp til laga um leiksskóla
287. mál.
Samtökin gera eftirfarandi athugasemdir við áðvirgreint frumvarp.
Frumvarp til laga um leikskóla 287. mál.

Samtökin telja að á leikskólastiginu hafi orðið miklar breytingar á síðustu árum. Nánast má
segja að öll fötluð böm gangi nú í almenna leikskóla og langflest í sínu hverfi. Leikskólastigið
er því í raun skóli án aðgreiningar og er ástæða til að fagna því sérstaklega.
Samtökin fagna eftirfarandi ákvæði í 12.gr. frumvarpsins; “Gert skal sérstaklega ráð fyrir
rými fyrir sérfræðiþjónustu vegna bama með sérþarfir” þar sem horft er til mikilvægis þess
aðstaða bama með sérþarfir sé í samræmi við þarfir þeirra.
Samtökin leggja áherslu á að öll þjónusta og þjálfun við böm með sérþarfir fari fram í
leikskólanum, hinu eðlilega umhverfí bama, fremur en á sérstofhunum. Færa má rök fyrir því
að þjónusta og þjálfun sem veitt er í umhverfi bamsins nýtist því betur í leik og starfi og til
aukins þroska.
í 21 .grein hins nýja frumvarps til laga um leikskóla stendur: “Sveitarfélög ákveða
fyrirkomulag sérfrœðiþjónustu en skulu stuðla að því að hún geti farið fram innan leikskóla”.
í 15. grein núgildandi laga um leikskóla frá 1994 stendur: “ Börn á leikskólaaldri, sem vegna
fötlunar, tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika þurfa sérstaka aðstoð og þjálfun, eiga rétt
á henni innan leikskólans undir handleiðslu sérfrœðinga.”
Mun skýrar er kveðið á um rétt bama til sérþjónustu innan leikskólans í núgildandi lögum en í
hinu nýja frumvarpi þó andi þess feli í sér að stefnt skuli að því að þjálfun og sérþjónusta fari
fram að mestu leiti innan leikskólans. Samtökin lýsa áhyggjum sínum af því að með orðalagi
frumvarpsins sé réttur bama til að fá þjónustu innan leikskólans minnkaður og hvetja til þess
að um þetta sé fjallað með meira afgerandi hætti en gert er í frumvarpinu og tryggt að böm
með sérþarfir njóti allrar nauðsynlegrar þjónustu inni á leikskólanum sjálfum óski foreldrar
þess.
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