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Umsögn Greiningar- og ráðgjafarstöðvar rikisins um frumvörp til laga um 
leikskóla, mál 287, um grunnskóla, mál 285, um framhaldsskóla, mál 286, og um 
mentun og ráðningu kennara og skólastjórnenda, mál 288.

Meðfylgjandi eru umsagnir stofnunarinnar um ofangreind lagafrumvörp, sem 
rýnihópar sérfræðinga hennar settu íram eftir ítarlega skoðun á texta og innihaldi 
frumvarpanna. Athugasemdir stofnunarinnar byggjast á hlutverki hennar í þjónustu 
við fötluð böm og fjölskyldur þeirra og á þörfum og réttindum þess hóps, sem sækir 
stuðning sinn til stofnunarinnar. Því þykir mér rétt að fara nokkrum almennum orðum 
um stöðu stofnunarinnar og eðli vanda þeirra, sem þangað sækja þjónustu.

Greiningar- og rágjafarstöð ríkisins starfar skv. lögum nr. 80/2003, en í 1. grein 
laganna kemur eftirfarandi fram: “Markmið laga þessara er að tryggja að böm með 
alvarlegar þroskaraskanir sem geta leitt til fötlunar fái greiningu, ráðgjöf og önnur 
úrræði sem miða að því að draga úr afleiðingum röskunarinnar, enn fremur að tryggja 
öflun, viðhald og miðlun fræðilegrar þekkingar á þessu sviði.
í þessum tilgangi skal á vegum ríkisins starfrækt stofnun, Greiningar- og ráðgjafarstöð 
ríkisins sem þjóni landinu öllu”.

í 8. grein laganna kemur eftirfarandi jafnframt fram: “Greiningar- og ráðgjafarstöð 
ríkisins fer þó með eftirfylgd og ráðgjöf til lengri tíma vegna einstaklinga með 
óvenjuflóknar eða sjaldgæfar fatlanir og þroskaraskanir og sérhæfð vandamál tengd 
fötlun þeirra”.

Greiningarstöðin er þannig meginþekkingar- og greiningarstofhun ríkisins á sviði 
fatlana bama, sem löggjafinn hefur lagt á ríkar skyldur. Nánast öll böm á landinu 
með alvarlegar fatlanir, svo sem þroskahamlanir, einhverfu og skyldar raskanir og 
hreyfihamlanir, eru skjólstæðingar stofnunarinnar hvað varðar greiningu, ráðgjöf og 
eftirfylgd. Það er með þennan hóp huga sem umsögn Greiningarstöðvar er sett fram.
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Varðandi skjólstæðingahóp stofnunarinnar segir um í lögunum: “Með fötlun er átt við 
það ástand sem skapast þegar einstaklingur þarf Qölþætta þjónustu og aðstoð til 
langframa vegna alvarlegrar þroskaröskunar eða annarrar röskunar á fæmi”.

Skjólstæðingar Greiningarstöðvar eru því böm með víðtækan og langvinnan vanda, 
sem nær langt út fyrir almenna erfiðleika í bóklegu námi með hefðbundinni 
skólagöngu. Fötlun þeirra snertir flesta þætti daglegs lífs þeirra og fjölskyldna. í 
flestum tilvikum er þörf á þjálfun ýmissa fæmisþátta (t.d. talþjálfun, iðjuþjálfun, 
sjúkraþjálfun), sem við núverandi aðstæður þarf að sækja út fyrir skólakerfið, oflast á 
ábyrgð foreldra. Þá er algengt öll uppvaxtarárin að fatlað bam geti ekki verið á eigin 
vegum eftir að skóla lýkur á hveijum degi og því er ofit þörf á heilsdagsskóla alla 
skólagöngu bamsins. Þá þurfa oft að koma til vistunarúrræði eins og 
skammtímavistanir og stuðningsfj ölskyldur, vegna álags á fjölskyldu og systkini, og 
aðstoð og þjálfun í félagslegum samskiptum.

Það er brýnt að skilgreina réttindi þessara bama og fjölskyldna þeirra á hinum ýmsu 
skólastigum. Nær undantekningalaust geta þau ekki vegna fötlunar sinnar fylgt 
aðalnámsskrá og þurfa því einstaklingsnámskrá sem tekur mið af þroskastöðu þeirra 
og getu hveiju sinni. Þegar til staðar er líkamleg fötlun, þarf að tryggja að 
skólabyggingar geri þeim kleift að komast leiðar sinnar um skólahúsnæði. Þegar til 
staðar eru erfiðleikar í aðlögun og hegðun þarf að vera til þekking og aðstaða til að 
beita aðferðum atferlismótunar.

Svona mætti reyndar lengi halda áfram um hinar ýmsu hliðar á þeim vanda sem fötluð 
böm og fjölskyldur þeirra standa andspænis í lífi sínu. Það hýtur því að vera 
keppikefli að við setningu laga sem ná til allra skólastiga sé hugað sérstaklega að því 
að vel sé séð fyrir þörfum þessara bama þannig foreldrar þeirra þurfi ekki í endurtekin 
skipti alla skólagöngu þeirra að berjast fyrir rétti þeirra og vera í óvissu um 
menntunarúrræði bama sinna nær alla skólagöngu þeirra.

Mér væri sérstök ánægja að fá tækifæri til að kynna frekar fyrir nefndarmönnum 
þarfir þessa hóps og þau úrræði, sem samfélagið þarf að hafa til reiðu til að létta 
göngu þeirra og bæta horfur þeirra til sjálfstæðs lífs á fullorðinsárunum.

Virðingarfyllst,

Stefán J. Hreiðarsson, sérfræðingur í fötlunum bama, 
forstöðumaður Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins
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Umsögn Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins um frumvarp tíl laga um 
menntun og ráðningu kennara og skólstjórnenda við leikskóla, grunnskóla og 
framhaldsskóla.

Þingskjal 322 -  288. mál

Frumvarp til laga um menntun og ráðningu kennara og skólastjómenda tekur til 
skólastiganna þriggja, leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, og er því mikilvægur 
áfangi við að tryggja faglega starfsemi og samþættingu skólastiganna.
Frumvarpið nœr þó ekkiyfir starfsemi annarra sérmenntaðra fagmanna, sem starfa í 
skólum eins og t.d. þroskaþjálfa, sjúkra- og iðjuþjálfa eða talmeinafrœðinga, sem nú 
þegar sjá um ráðgjöf til kennara, sérhœfða kennslu og meðferð barna með sérþarfir.

Frumvarpið gerir ráð fyrir aukinni menntun kennara, sem er vel, og fram kemur 
sveigjanleiki við mat á námi og störfum. Við bendum á að í 7. gr. um matsnefnd þurfi 
að skilgreina betur hvaða faglegu menntun matsmenn skuli hafa til að geta sinnt 
hlutverki sínu.

Frumvarp um menntun og ráðningu kennara inniheldur ekki lýsingu á kjarna 
menntunar kennara, sbr. 8. gr. Þar kemur fram að ráðherra setji reglugerð sem 
skilgreini inntak menntunar með tillit til lágmarkskrafna um vægi kennslu- og 
uppeldisfræða og vægi faggreina. Innihald menntunar kennara þarf að skilgreina 
betur í aðalatriðum íframvarpinu sjálfu, þó nánari útfærslur verði settar fram í 
reglugerð.
Segja má að kjarni kennaramenntunar skiptist í 3 svið:
1. Almennar kennslu- og uppeldisaðferðir ogþekkingu um helstu sérkennsluleiðir.
2. Fagþekkingu, rannsóknir og námsmatsleiðir.
Og einnig:
3. Þekkingu á þroska, hegðun og heilsu barna ogþekkingu á helstu frávikum íþroska, 
hegðun og heilsufari sem líkleg eru til að hafa áhrif á nám og skólagöngu barna.
Með þetta að leiðarljósi teljum við mikilvægt að skilgreind verði í frumvarpinu sú 
þekking, sem kennari þarf að öðlast í námi sínu á bömum almennt sem og bömum 
með sérþarfir og þeim kennsluaðferðum sem best henta í námi þeirra.

Frumvarpið gerir ráð fyrir því í 9. gr. að 2/3 hlutar stöðugilda í leikskólum séu 
mannaðir af menntuðum leikskólakennurum, sem er vel, og ætti slík fyrirkomulag að 
leggja grunn að aukinni fagmennsku í leikskólastarfi. Þessu til viðbótar þarf að 
tryggja að ófaglœrðir starfmenn leikskóla, og einnig ófaglœrðir starfmenn grunnskúla 
ogframhaldsskóla, uppfylli ákveðnar lágmarkskröfur um þekkingu á börnum, þroska 
þeirra, atferli og helstu frávikum. Benda má á að skilyrða ráðningu ófaglærðra að 
skólum við að hafa sótt ákveðin námskeið um böm.
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Þessu til viðbótar er mikilvægt að tryggja að allir starfsmenn skóla, kennarar jafht og 
ófaglœrðir, ha.fi hreint sakavottorð, þannig að áhœtta sé sem allra minnst hvað 
varðar misnotkun og ofbeldi gegn börnum.

Við ráðningu í stjórnunarstöður er það mat okkar að bceði þurfi reynslu í 
kennarastarfi og stjómunarmenntun og því ætti í gr. 10 og 13 “eða” að vera “og”.

Við ráðningu skólastjórenda í framhaldsskólum er tilgreint í 17. gr. að umsækjendur 
skuli hafa starfsheitið framhaldsskólakennarar en engar kröfur eru settar fram um 
stjórnunarnám eða kennslureynslu, sem hlýtur þó að vera jafh nauðsynlegt þeim 
skólastjórendum eins og stjómendum á hinum skólastigunum tveimur.

í 20. gr. koma fram undanþáguheimildir varðandi ráðningu ófaglærðra tímabundið í 
leikskóla. Til viðbótar teljum við nauðsynlegt að tryggt verði með frumvarpinu að 
a.m.k einn fagmenntaður leikskólakennari starfi við hvern leikskóla, öðrum kostifái 
leikskóli ekki starfsleyfi.

Reykjavík, 4. janúar. 2008

Ingibjörg Georgsdóttir, bagpalæknir, svtðsstjóri inntöku og samræmingarsviðs

gryndryndís Halldórsdóttir, sviðsstjóri mannauðs- og upplýsingasviðs

María Játvarðardóttir, félagsráðgjafi, fagsviði hreyfi- og skynhamlana 

Sigríður O Guðjónsdóttir,\íðjuþjálfi, Tagsviði þroskahamlana
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