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Umsögn um frumvarp til laga um menntun og ráðningu kennara og 
skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla

Almennt má segja að frumvarpið styrki stöðu kennara. Kennaramenntun er efld með 
því að lengja námið í fimm ár, það bætir tengingu á milli skólastiga og auðveldar 
flutning starfsmanna á milli þeirra svo að einhver atriði séu nefnd.
Frumvarpið eru líklegt þegar til lengri tíma er litið að styrkja stöðu skóla í 
samfélaginu. Samt sem áður eru þó nokkur atriði sem ástæða er til að vekja athygli á 
og skoða betur áður en frumvarpið verður samþykkt.

í lögunum um skólastigin er gert ráð fyrir því að ekki megi ráða neinn til starfa sem 
kennara sem brotið hefur af sér skv. XXII. kafla hegningarlaga. Það ákvæði er framför 
frá því sem verið hefur en það þarf að ganga lengra. Það þarf að vera möguleiki á því 
að svipta kennara starfsleyfi vegna slíkra brota sem hann kann að fremja í starfí eða 
annars staðar.

Athugasemdir við einstakar greinar eða kafla
Það er sérstök ástæða til að fagna því að í 3., 4. og 5. gr., er afdráttarlaust kveðið á um 
að meistarapróf þurfi til að nota heitin, leik-, grunn- og framhaldsskólakennari.

Um 8. gr. Þar segir að menntamálaráðherra setji reglugerð um inntak menntunar leik- 
, grunn- og framhaldsskólakennara með tilliti til lágmarkskrafna um vægi kennslu- og 
uppeldisfræði og vægi faggreina. Það er ástæða til að benda á nauðsyn þess að hugað 
verði vel að því hvemig nýtt kennaranám verður skipulagt og hvert inntak þess 
verður. Skólanefnd bendir á mikilvægi þess að leitað verði samráðs við skólastigin og 
sveitafélögin þegar að þessum þætti kemur.

Um 9. gr. Ákvæðið um að leikskólakennarar skuli sitja í að lágmarki tveimur þriðju 
hluta stöðugilda við kennslu, umönnun og uppeldi bama í hverjum leikskóla, er að 
mati skólanefndar til bóta ef horft er til þess að þetta verði til þess að fjölga 
uppeldismenntuðum starfsstéttum í leikskóla. Það hlýtur að vera kostur að hafa 
breiðan hóp fagstétta í leikskóla til þess að geta mætt og sinnt fjölbreyttum og 
mismunandi þörfum bama. Það hlýtur alltaf að verða metnaðarmál sveitarfélaga að 
hafa vel menntaða starfsmenn í leikskólum.

Um 10. og 13. gr. Spuming hvort í þessum greinum eigi að tilgreina 
aðstoðarskólastjóra sérstaklega eða hvort hér eigi að tala um staðgengil skólastjóra 
eða aðra stjómendur til samræmis við 7. gr. í frumvarp til laga um grunnskóla.

Um 17 gr. Þar er einungis kveðið á um að umsækjendur um stjómunarstörf í 
framhaldsskólum skulu hafa starfsheitið framhaldsskólakennari. í sambærilegum 
greinum um stjómendur í leik- og grunnskólum, 10 og 13. gr., er kveðið á um 
viðbótarmenntun í stjómun eða kennslureynslu á skólastiginu. Það virðast engin rök 
til að gera ekki sömu kröfiir til skólastjómenda í framhaldsskólum og í leik- og 
grunnskólum.

Um 24. gr. Það er til verulegra bóta að kennurum er gefinn kostur á að flytja sig á 
milli skólastiga eftir skýrum reglum og að réttindi til kennslu geta verið bundin
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kennslugreinum og kennarar sem eru ráðnir á slíkum forsendum hafi forgang f 
kennslu þeirra greina.
Leikskólakennari sem hefur sérhæft sig í kennslu eldri bama. Hér þarf að kveða 
skýrar að orði. Eldri böm í þessu samhengi virðist mega telja 4-6 ára böm. Að því er 
best verður séð hefur ekki fram að þessu verið boðið upp á sérhæfingu af þessu tagi í 
námi leikskólakennara og sérhæfing á þessu sviði því ekki verið möguleg. En með 
þessu ákvæði er háskólunum sem bjóða kennaramenntun nánast gert skylt að bjóða 
þessa sérhæfingu í nýju kennaranámi.
I 6. og 7. mgr. er kveðið á um að leikskólakennari sem hefiir bætt við sig 60 
viðbótareiningum í skólastjómun eða sérkennslu á rétt á leyfisbréfi sem 
grunnskólakennari og sama á við um grunnskólakennara sem bætir við sig 60 
einingum á ofangreindum sviðum að hann á rétt á leyfisbréf! sem leikskólakennari. 
Hér hlýtur að vera átt við að þeir sem hafa bætt við sig eins árs námi eftir fimm ára 
nám til meistaragráðu öðlist þennan rétt. Það er sjálfsagt að benda á að leyfisbréfið er 
almennt í þessu tilviki en það er eðlilegt að spyrja af hverju önnur sjónarmið ráða hér 
en í mgr. 2 og 3. Er það vegna viðbótarársins eða er það vegna þess að þessi venja 
hefur skapast á umliðnum árum? Það virðast engin rök til að viðhalda venjunni eftir 
að þessi nýju lög hafa verið samþykkt.

Þannig samþykkt á fundi skólanefiidar Akureyrarbæjar 21. janúar 2008. 

F.h/skólanefiidar

Gunnar Gíslason fræðslustjóri
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