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Efni: Umsögn Samtaka atvinnulífsins um frumvarp um leikskóla og grunnskóla og 
frumvarp um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla 
og framhaldsskóla.

Samtðk atvinnulífsins telja ofangreind frumvörp almennt talið horfa til frainfara i skólastarfí. 
Miklar kröfur eru gerðar til menntastofnana samfélagsins um að þær skili velmenntuðum og 
þroskuðum einstaklingum með margs konar fæmi til að takast á  við áskoranir í starfi og einkalífi. 
Með frumvörpunum er m.a. settur rammi um starf í leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, 
tengsl og gagnvirkt samstarf skólastiganna skýrt, jafnframt því sem lögð er aukin áhersla á 
mikilvægi eftirlits og mats á gæðum skólastarfs. Samtök atvinnulífsins telja frumvörpin í 
meginatriðum í samræmi stefhumótunar atvinnullfsins í menntamálum en þar segir m.a.

Menntakerfið, skólar og fræðslufyrirtæki, er mikilvægt þjónustutæki til að byggja upp og 
viðhalda þekkingu sem nýtist i atvinnulífinu. ÖII skólastig skipta máli.

A leikskólastigi og i yngri bekkjum grunnskóla er æskilegt að efla vitneskju um atvinnulífið 
og leggja grunn að viðhorfi jafnt drengja sem stúlkna til þeirra tækifæra sem bjóðast í 
atvinnulifi.
í grunnskólum er eðlilegt að fræðsla um atvinnulífið sé þáttur í lífsleikni. Kannanir sýna að 
frumkvöðlaeðlið er ríkt i íslensku þjóðinni og ítnkilvægt er að hlúa að þeirri sérstöðu, 
verðlauna framtakssemi og áratigur og hvetja nemendur til dáða.

Halda þarf áfram að innleiða hugsunarhátt samkeppni um þjónustu, gæði og velferð 
nemenda. Hraðfara hnattvæðing gerir kröfur um sveigjanlegt og viðbragðsfljótt menntakerfi. 
Gera þarf einstökum skólum kleift að bera sig saman við aðra skóla með velferð nemenda að 
leiðarljósi. Skólar eiga að veita sem besta þjónustu og starfsemi þeirra þarf i auknum mæli að 
miðast við ólikar þarfir nemenda. Möguleiki þarf að vera fyrir hendi til að umbuna 
framsæknum og þjónustumiðuðum skólum og kennunun. Eðlilegt er að árangur kennara 
verði metinn ekki síður en nemenda.

Með gæði, þjónustu og velferð einstaklinga að leiðarljósi ber stjómvöldum að kaupa þjónustu 
á sviði fræðslu og menntunar af þeim fræðslufyrirtækjum sem neytendur þjónustunnar helst 
kjósa. Rekstrarform slíkra fyrirtækja getur verið með ýmsu móti, en stjómvöld setji reglur um 
starfsemi skóla og veiti þeim aðhald og eftirlií. Auka þarf stjómunarrétt og ábyrgð stjórnenda 
í skólum og öðrum menntafyrirtækjum sem nú eru í opinberum rekstri.
Sjá nánar á vef SA í kaflanum um málefni.
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í þessari umsögn eru ekki gerðar athugasemdir við einstakar greinar einstakra firumvarps eins og í 
umsögn um frumvarp um framhaldsskóla. Athugasemdir við þessi frumvörp lúta að þrennu:

1. Samtök atvinnulifsins hafa efasemdir um réttmæti þess að binda afdráttalaust í lög 
menntunarskilyrði fyrir ráðningu leiksskólastjóra, aðstoðarleikskólastjóra, 
grunnskólastjóra, aðastoðarskólastjóra grunnskóla, og stjóniendur framhaldsskóla 
samanber umsögn samtakanna um frumvarp til laga um framhatdsskóla. Samtökin eru 
andvíg þvi að binda hendur þeirra sem bera ábyrgð á því að reka skólana með þessu 
hætti. Þeim á að treysta til að velja hæfasta einstaklinginn til starfans hveiju sinni. 
Skólastjómun er oftast að stærstum hluta rekstur og ekki ástæða er til að takmarka með 
lögum hverjir geti orðið skólastjórar.

2. Samtök atvinnulífsins telja það skipta máli að í lögum um þetta efni sé sveigjanleiki 
þannig að skólstjórnendum sé unnt að ráða og halda lengur en ár í senn í fólk með 
margskonar menntun og fjölbreytilega reynslu sem ný'tist til kennslustarfa þótt hún 
jafngildi ekki meístaraprófi eða öðrum viðmiðum sem kveðið er á um m.a. í 3., 4. og 5. 
grein frumvarpsins um menntun og ráðningu kennara og skólastjómenda.

3. Samtök atvinnulífsins telja fráJeitt að ákvasði stjómsýslulaga gildi um viðurlög við brotum 
á skólareglum eins og skilja má 14. gr og 47. grein frumvarps til laga um grunnskóla. 
Gerð er athugasemd við ákvæði þessa veru í 33. grein framhaldsskólafrumvarpsins og 
dregið í efa að það sé vilji löggjafans að viðlög við brotum á skólareglum þurfi að fela í 
sér slíka skriflfinnsku og takmörkun á boðvaldi stjórnenda skóla. Þær athugasemdir eiga 
við um ofangreindar greinar grunnskólafrumvarpsins.

Virðingarfý'ilst,

Guðrún S. E yjátódótfrF^rká'nastjóri
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