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Fræðslunefnd Borgarbyggðar hefur kynnt sér frumvarp til laga um menntun og ráðningu 
kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla.

Fræðslunefnd er Ijóst að starf við skóla ræðst að miklu leyti af menntun og færni þeirra sem við 
skólana starfa. Innihald kennaramenntunar ræður miklu um árangur nemenda og má þar 
sérstaklega nefna að árangur nemenda í stærðfræði og raungreinum tengist augljóslega lítilli 
sókn kennaranema í þessar valgreinar við Kennaraháskóla íslands. Bent skal á að kennsla í 
valgreinum raungreina hefur tímabundið verið feiid niður vegna lítillar aðsóknar.

Fræðsiunefnd teiur í Ijósi þess hve fáir hafa nú lokið meistaragráðu í kennslufræði eða hafa 
viðbótarmenntun eftir B.Ed. próf að eðlilegra sé að leggja áherslu á að bæta menntun starfandi 
kennara á ákveðnum sviðum og bæta þannig skólastarf en að binda í lög að kennarar skuli hafa 
lokið meistaragráðu frá viðurkenndum háskólum.

Skólar þurfa að keppa um vinnuafl líkt og aðrir vinnuveitendur. í Ijósi þess hve illa hefur gengið 
að manna störf við skóla undanfarin ár finnst nefndarmönnum því óeðlilegt að binda í lög kröfu 
um svo mikla menntun starfsfólks. Ef vilji er til að keppa um dýrara starfsfólk en áður teljum við 
eðliiegra að sveitarfélögum sé gert kleift að kosta endur og símenntun kennara í ríkara mæli en 
nú er.

Einnig er eðlilegt að ríkisstjórnin setji aukið fjármagn í menntun kennara þar sem horft er til þess 
að bæta menntun kennara á þeim sviðum sem aðsóknin hefur verið iítii og mikil þörf er fyrir 
menntað starfsfóik. Nefndarmenn telja hinvegar ekki þörf á að binda svo hátt menntunarstig í 
lögum enda augljóst að skólayfirvöid munu ávallt sækjast eftir eins vel menntuðu starfsfólki og 
þeim er kleift að ráða til starfa á hverjum tíma án þess að þess sé krafist að lögum.
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