
Umsögn Sambands íslenskra F ramhaldsskólanema á firumvarpi til laga um 
framhaldsskólana, 268. mál, heildarlög sem lagt var fyrir alþingi á 135.1öggjafarþingi 
2007-2008.

Samband íslenskra Framhaldsskólanema ályktar svo að ný lög um framhaldsskólana séu í 
stærstu dráttum af hinu góða og eigi eftir að bæta framhaldsskólanám til muna. Stjóm SEF 
fagnar frumvarpinu og leggur stuðning sinn við það að því skilyrði uppfylltu að tekið hafi 
verið tillit til eftirfarandi athugasemda.

39. grein svarar til 10. greinar núgildandi laga og fjallar um nemendafélögin. Þar 
hefur verið tekið út eftirfarandi sem stendur í núgildandi lögum “ íhverjum 
framhaldsskóla skal starfa nemendaráð sem er fulltrúi nemenda í hagsmunamálum 
þeirra. Nemendaráð hefur tillögu og umsagnarrétt um markmið náms, námsefni og

réttindum nemenda á íramhaldsskólastigi. Það hlýtur að teljast nauðsynlegt að sá stóri 
hópur sem nemendur á framhaldsskólastigi eru, hafi lögbimdinn rétt á fulltrúa til að beita 
sér í málum sem varða annaðhvort einstök mál nemenda og/eða sem lúta að námi eða 
starfsháttum skólans í heild.

SÍF telur að með nýjum lögum myndi þessi réttur vera festur enn betur í sessi með 
breytingu á 9.gr. þar sem fjallað er um skólaráðsfundi. SÍF telur að skólaráðsfundir ættu 
að vera samstarfsvettvangur skólastjómar, nemenda og annarra starfsmanna skólans, þar 
sem fulltrúum nemenda væri tryggður málfrelsis- og tillöguréttur til jafhs við 
skólastjómendur. Einnig ættu nemendur að hafa það lögfest að ef þriðjungur nemenda 
krefst skólafundar er skólameistara skylt að halda skólafund, líkt og gildir um starfsmenn.

Varðandi 50.gr. er fjallar um foreldraráð þá telur SÍF að það sé mjög jákvætt að 
virkja foreldra betur í framhaldsskólum. Hins vegar teljum við mikilvægt að skýrt sé 
kveðið á um hvaða foreldrar hafi rétt til setu í foreldraráði og teljum við að foreldrar 
nemenda sem náð hafi 18 ára aldri eigi ekki að geta setið í foreldraráði án undirritaðs 
samþykkis viðkomandi nemenda.

kennslutilhögun ískóla sínum.” Með því að taka þetta út telur SÍF að hart sé vegið að
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