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Umsögn um frumvarp til laga um framhaldsskóla

Almennt er með frumvarpinu verið að auka á sveigjanleika og sjálfstæði skóla og 
styrkja rétt nemenda. Hver skóli fær aukið sjálfstæði til að byggja upp námsbrautir í 
samræmi við þá sérstöðu sem hann markar sér og getur um leið mætt þörfum þess 
samfélags sem hann tiheyrir. Með fræðsluskyldu til 18 ára aldurs eins og kveðið er á 
um í fhxmvarpinu er komið til móts við hækkun á sjálfræðisaldri og verður að telja 
það mikilvægt skref. í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að bóklegt nám og verk- og 
listnám sé jangilt og verður að telja það jákvætt.

Athugasemdir við einstakar greinar

Um 7. gr. Þar er ákvæði um skólaráð. Skýra þarf hlutverk skólaráðs og einnig mætti 
huga að aðkomu fulltrúa foreldra að ráðinu.

Um 9. gr. Þar er ákvæði um skólafundi. Hér er bent á að foreldraráði og skólanefnd 
verði heimilt að tilnefna áheymarfulltrúa á skólafimdi með málfrelsi og tillögurétt.

Um 34. gr. Þar segir að framhaldsskólar skuli leitast við að veita þeim nemendum 
sérstakan stuðning sem eiga við sértæka námsörðugleika að stríða eða veikindi. Hér er 
um afar veikt orðalag að ræða. Þá ber að líta til þess að vandinn er ekki endilega 
nemandans heldur ekki síður kennarans að útfæra kennslu sína þannig að 
nemandanum gagnist sem best.

Um 37. gr. Þar er enn og aftur vísað til vanda nemenda og að náms- og starfsráðgjöf 
skuli beina ráðgjöf sinni að honum. Vísast hér til athugsemda við 34. gr.

Um 47. gr. Þar er fjallað um stofnkostnað við uppbyggingu framhaldsskóla. Lagt er 
til að þessu ákvæði verði alfarið breytt þannig að rekstur og uppbygging 
framhaldsskóla verði alfarið á höndum ríkis. Ef ekki verður á það fallist verði a) og b) 
liðir felldir út úr greininni þannig að ríki og sveitarfélög skipti á milli sín kostnaði eins 
og kveðið er á um í c) lið þar sem ríki standi straum af 60% raunkostnaðar og 
sveitarfélög 40%.
Skólanefhd mótmælir því ákvæði að sveitarfélög leggi til lóðir undir framhaldsskóla 
án endurgjalds.

Um 50. gr. Þar er kveðið á um foreldraráð. Auk tilnefningar áheymarfulltrúa í 
skólanefnd er lagt til að foreldraráð tilnefni áheymarfulltrúa í skólaráð og á ársfund 
framhaldsskólans.

Þannig sanjþykkt á fundi skólanefndar Akureyrarbæjar 21. janúar 2008. 
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