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

Kennaraháskóla íslands hefur borist til umsagnar frumvarp til íaga um menntun og 
ráðningu kennara og skólastjómenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla,

Skrifstofa rektors fól nokkrum sérfræðingum skólans í þeim málefnum sem 
frumvarpið tekur til að ganga frá umsögn stofnunarinnar og fer hún hér á efitir:

Almennt um frumvarpið
Kennaraháskólinn fagnar þessu frumvarpi og telur að það feli í sér verulegar 
umbætur. Þar má helst nefiia lengingu kennaranáms sem í raun felur í sér 
viðurkenningu á kennarastarfinu og hlutverki þess í þjóðfélagi sem í sívaxandi mæli 
byggir starf sitt og afkomu á góðri menntun. Þá ber að fagna því að hér er fjallað í 
samhengi um kennaramenntun fyrir öll þijú fyrstu skólastigin.

Um einstakar greinar
4. gr. Eðlilegt væri að kveða á um lágmarksmenntun í kennslu- og uppeldisfræði 
þeirra sem hafa lokið meistaranámi frá háskóla eða jafngildu námi, sbr. þá sem hafa 
lokið meistaraprófi í iðngrein (sbr. 3. lið) eða prófi í list-, tækni- eða verkgrein (sbr. 4.

5. gr. Sama athugasemd og við 4. gr.

6. gr. Rétt er að hafa í huga að hér eru Islendingar að ríða á vaðið hvað 
leikskólakennaranám varðar þannig að erfitt getur reynst að meta nám frá öðrum 
löndum.

9. gr. Langt virðist í land með að 2/3 starfsmanna leikskóla verði leikskólakennarar 
með meistarapróf. Huga þarf rækilega að því hvemig þetta bil verður brúað á
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næstunni, t.d. hvaða lágmarksmenntunar verður krafist af þeim sem ekki hafa 
meistarapróf. Til greina kemur að skilgreina fleiri starfsheiti fyrir starfsfólk á 
leikskólum og byggja upp samræmda fagmenntun þess. Ljóst er að átaks er þörf til að 
laða fieiri nemendur að leikskólakennaranámi.

10., 13. og 17. gr. Eðlilegt er að sambærilegar kröíur séu gerðar til skólastjómenda á 
öllum stigum og óeðlilegt að kröfur til stjómenda framhaldsskóla séu minnstar.

20. gr. Reglur um ráðningu kennara þarf að samræma. Ekki eru sjáanleg rök fyrir því, 
ef á annað borð er talin þörf fyrir undanþágunefndir, að þeirra sé ekki þörf vegna 
ráðninga á leikskólastigi. í öllum tilvikum er nauðsynlegt að til sé vönduð skrá um 
menntun og reynslu þeirra sem ráðnir eru til starfa á undanþágu.

24. gr. Hér eru ákvæði um viðbótamám leik- og grunnskólakennara á hinu 
skólastiginu. Þar er gert ráð fyrir því að þetta viðbótamám sé á sviði stjómunar og 
sérkennslu. Eðlilegt er að þeir sem hafa lokið viðbótamámi á sviði kennslu- og 
menntunarfræða (á öðrum sviðum en sviði kennslu eldri eða yngri bama) eigi einnig 
rétt á leyfisbréfi.
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