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Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda víð leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla, 288. mál, (krðfur til kennaramenntunar o.fl.)

Umsogn um frumvarp til laga um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við 

leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Lagt fyrir Alþingi á 135. lðggjafarþingi 2007- 

2008.

Félag náms- og starfsráðgjafa (FNS) óskar eftir að koma eftirfarandi á framfæri við 

menntamálanefhd Alþingis:

Almennar athugasemdir

FNS vill leggja áherslu á eftirfarandi:

• Mjög mikilvægt er að lög verði sett er varða menntun og ráðningu náms- og 

starfsráðgjafa við leik-, grunn- og framhaldsskóla og lögvemdun starfsheitis þeirra. 

Vert er að benda á þá miklu uppbyggingu sem hefur og er að eiga sér stað í 

meistaranámi í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla íslands. Lagalegur rammi um 

menntun og ráðningu náms- og starfsráðgjafa og lögvemdun helst í hendur og með því 

móti væri réttur nemenda um aðgengi að faglegri náms- og starfsráðgjöf enn frekar 

tryggður.

• Breyttar áherslur í skólastarfi auka þörf fyrir náms- og starfsráðgjöf og kalla á 

heildarstefnumörkun menntamálayfirvalda varðandi þjónustu náms- og
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starfsráðgjafa. Með því er tryggt að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá 

þjónustu náms- og starfsráðgjafa sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum.

• Til að geta sinnt náms- og starfsráðgjöf þurfa náms- og starfsráðgjafar lagalega 

umgjörð um störf sín ásamt námsefiii í náms- og starfsráðgjöf. FNS telur að tryggja 

þurfi að sérstaða náms- og starfsráðgjafar skili sér að fullu inn í leik, grunn- og 

framhaldsskóla landsins og þar sé mikilvægt að starfsheiti náms- og 

starfsráðgjafa verði lögvemdað. Með lögvemdun starfsheitis náms- og 

starfsráðgjafa er verið að tryggja ákveðin gæði þjónustu, sinna hagsmunum ráðþega og 

að mikilvæg sér- og fagþekking skili sér inn í skólana. Sá sem leitar aðstoðar náms- og 

starfsráðgjafa getur verið þess fullviss að sá sem þjónustuna veitir hafi tilskylda 

menntun og fagþekkingu. Hér er fyrst og fremst verið að hugsa um heill nemenda og 

þeirra er njóta þjónustu náms- og starfsráðgjafa jafriframt því að tryggja fagleg 

vinnubrögð fagstéttarinnar.

• FNS telur mikilvægt að standa vörð um hinn fyrirbyggjandi þátt náms- og 

starfsráðgjafar. Sérstaklega er mikilvægt að huga að náms- og starfsráðgjöf í 

tengslum við aukna samfellu í námi og kröfu um meiri sveigjanleika, valfrelsi og 

sjálfstæði skóla.
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