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Umsögn víð frumvörp til laga um leikskóla og grunnskóla

Eftirfarandi umsögn byggir að mestu leyti á yfirferð og umræðu um frumvörpin í 
skólanefnd Homaijarðar.
Leikskólar 287. mál.
Frumvarp tíl laga um leikskóla
4. grein, sveitarfélög. „Sveitarfélög hafa forystu um að tryggja bömum leikskóladvöl og 
bera ábyrgð á heildarskipan skólahalds ...” Ekkert kemur fram um aldur (hvenær böm 
geta hafið leikskólagöngu) og hvort tryggja eigi öllum bömum leikskólavist. Annað í 
fhimvarpinu bendir þó til þess að þessa þætti ákveði hvert sveitarfélag með sínum 
reglum.

6. grein, starfslið. Rétt þykir að benda á þann skort sem er á menntuðu fólki til starfa við 
leikskóla og að áfram þurfi að ráða ófaglærða starfsmenn í verulegum mæli. Bent er á 20. 
grein í frumvarpi til laga um menntun og ráðningu kennara og skólastjómenda við 
leikskóla, grunnskóla ogframhaldsskóla en þar er kveðið á um undanþáguheimild til að 
ráða ófaglært starfsfólk. Sú grein setur þó ríkari skyldur á leikskólann við ráðningu 
starfsfólks en gert er í dag. Tryggja þarf að reglur og undanþáguheimildir setji ekki slíkar 
skorður að erfitt verði að manna leikskólana. Ekki verður séð að í næstu framtíð verði 
nægilega margir menntaðir leikskólakennarar til að fylla störf í leikskólunum.

11. grein, foreldraráð, sem er nýmæli í leikskóla. Lýst er yfir ánægju með þetta ákvæði.

12. grein, húsnæði og fjöldi bama í leikskóla. „Greinin gerir ráð fyrir því að þær rýmis- 
og bamgildaviðmiðanir sem eru í gildandi reglugerð um starfsemi leikskóla verði felldar 
á brott en í stað þess settar lágmarkskröfur um húsnæði og aðbúnað leikskóla.” Hér er um 
verulega breytingu að ræða og kallar væntanlega á nýtt ákvæði í reglum um hvemig fara 
eigi með fjölda bama í leikskóla. Einnig segir í þessari grein: „Gert skal sérstaklega ráð 
fyrir rými fyrir sérfræðiþjónustu vegna bama með sérþarfir og vinnuaðstöðu starfsfólks. 
Þetta ákvæði getur kallað á töluverðar breytingar á eldra húsnæði og verður þannig 
íþyngjandi fyrir sveitarfélögin.
Þá er reglan um fjölda bamgilda á starfsmann úti. Við það vaknar sú spuming hvort engin 
viðmið verði heldur fyrst og fremst byggt á mati stjómenda leikskólanna. Slíkt getur leitt 
til deildra meininga milli sveitarstjómar og leikskólanna um mönnun. Það er því 
mikilvægt að ný reglugerð um þessa þætti verði afdráttarlaus og skýr.

16. grein, tengsl leikskóla og grunnskóla. Lýst er ánægju með þessa grein. Fram kemur í 
athugasemdum við frumvarpið að markmiðið sé að tryggja að byggt sé á fyrra námi og 
reynslu leikskólabama þegarþau koma í grunnskóla. Starfsmenn leikskóla hafa lýst því 
yfir að þetta skipti verulegu máli fyrir bömin þegar þau eru komin í grunnskóla. Er undir 
það tekið og lögð áhersla á að grunnskólinn geti lært margt af fyrirkomulagi náms í 
leikskólanum.

18. gr. innra mat og 19. gr. ytra mat. Þetta ákvæði hefur í for með sér aukin útgjöld fyrir 
sveitarfélögin og er ekki eina atriðið sem það á við. Mikilvægt er að ríki og sveitarfélög 
fari yfir þá þætti sem kalla á aukin útgjöld og komist að niðurstöðu um hvemig á því



verði tekið. Það er ekki eðlilegt að sveitarfélögin axli ein aukinn kostnað samfara þessu 
frumvarpi sem og frumvarpi til laga um grunnskóla.

21. grein, skipulag sérfræðiþjónustu. Tekið er undir það að stuðlað skuli að því að 
sérfræðiþjónustan fari fram innan leikskóla. Reynsla sýnir að sú þjónustan nýtist best fari 
hún fram innan skólanna (leik- og grunnskóla). Það getur verið kostur að þessi þjónusta 
tengist sérfræðiþjónustu við grunnskólana en um leið bent á að engin ástæða sé til að 
sveitarfélög reki fjölmenna miðstýrða sérfræðiþjónustu fyrir leik- og grunnskóla.

Bæjarráð Homafjarðar 21. janúar 2008.


