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Umsögn ADHD samtakanna um eftirtalin frumvörp til laga um :

Grunnskóla, 285. mál 
Framhaldsskóla, 286. mál 
Leikskóla 287. mál
Menntun og ráðningu kennara og skólastjómenda við leikskóla, grunnskóla og 
framhaldsskóla, 288. mál

Samtökin gera eflirfarandi athugasemdir við þrjú þessara frumvarpa.

Almennt um frumvarp til laga um menntun og ráðningu kennara og 
skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, 288. mál
Að gefnu tilefiii skal bent á að ef skóli án aðgreiningar á að verða að raunveruleika í íslensku 
skólasamfélagi eins og lagafrumvörp þessi kveða á um, þá þarf á sama tíma að koma til aukin 
fræðsla fyrir kennara og annað starfsfólk grunnskóla um böm með sérþarfir og 
kennsluaðferðir sem skila árangri í vinnu með þeim. Auk þess þarf að koma á sérhæfðum 
ráðgjafateymum innan skólanna bæði á grunn- og framhaldsskólastigi sem eru sérhæfð í 
málefnum bama og ungmenna með sérþarfir, sem nokkurs konar faglegt bakland fyrir kennara 
og annað starfsfólk skólanna. í hinu almenna kennaranámi hérlendis er því miður enn sem 
komið er takmörkuð umfjöllun um nemendur með sérþarfir, nema etv. í þroskaþjálfanáminu.

Auk þess þyrfti að fjölga fagfólki ss. þroskaþjálfum, iðjuþjálfum, sálfræðingum, 
listmeðferðarfræðingum, sérkennurum og námsráðgjöfum á báðum skólastigum.

Að lokum skal bent á að í skóla án aðgreiningar er kennurum ætlað að koma til móts við 
vaxandi fjölda nemenda með sérþarfir sem og aukinn flölda útlendra nema. Þá gefur auga leið 
að kennarastarfið er mun flóknara og meira kre^andi en oft áður og því væri ekki vanþörf á 
því að kennarastéttin kæmi sér upp virku handleiðslukerfi til að kennarinn standi ekki uppi 
einn og óstuddur með flókna samsetningu nemenda og ótal kröfur úr öllum áttum, en etv. lítil 
úrræði bæði innan sem utan skólans. Þessi síðasta ábending á etv. ekkert erindi við löggjafann 
en er látin fljóta með.

Fyrir hönd stjómar ADHD samtakanna,
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