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Kópavogi, 21. janúar 2008

Umsðgn Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins um frumvörp til laga um 
leikskóla, mál 287, um grunnskóla, mál 285, um framhaldsskóla, mál286, og um 
mentun og ráðningu kennara og skólastjórnenda, mál 288.

Meðfylgjandi eru umsagnir stofhunarinnar um ofangreind lagafrumvörp, sem 
rýnihópar sérfraeðinga hennar settu fram eftir ítarlega skoðun á texta og innihaldi 
frumvarpanna. Athugasemdir stofiiunarinnar byggjast á hlutverki hennar í þjónustu 
við fötluð böm og fjðlskyldur þeirra og á þörfum og réttindum þess hóps, sem sækir 
stuðning sinn til stofiiunarinnar. 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 stofiiun, Greiningar- og ráðgjafarstöð 
ríkisins sem þjóni landinu öllu”.

í 8. grein laganna kemur eftirfarandi jafiifiamt firam: “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 greiningarstofiiun 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 stofiiunarinnar hvað varðar greiningu, ráðgjöf og 
eftirfylgd. Það er með þennan hóp huga sem umsögn Greiningarstöðvar er sett fram.
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Varðandi skjólstæðingahóp sto&unarinnar segir um í lögunum: “Með fötlun er átt við 
það ástand sem skapast þegar einstaklingur þarf fjölþætta 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, oftast 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 oft 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 beijast 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 nefhdarmönnum 
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 til laga um 
framhaldsskóla.

Þingskjal 320-286 mál

í þessari umsögn er einkum fjallað um 34. grein frumvarpsins og athugasemdir við 
þessa grein, sem tekur til skólagöngu nemenda með sérþarfir í framhaldsskólum. I 
gildandi lögum um framhaldsskóla frá 1996 er fjallað um kennslu og sérstakan 
stuðning við fatlaða nemendur í 19. grein.

1. í 34. grein frumvarpsins er fjallað saman um fatlaða nemendur og nemendur 
með sértæka námserfiðleika, einkum leshömlun undir heitinu Nemendur með 
sérþarfir. Það er mat Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins, að ekki sé 
heppilegt að fjalla um þjónustu við nemendur með skilgreindar fatlanir í sömu 
grein og þjónustu við nemendur með sértæka námserfiðleika. Fötlun, hveiju 
nafhi sem hún nefhist er alltaf alvarleg, hefur víðtæk og varanleg áhrif á líf 
einstaklingsins og fjölskyldu hans og krefst vel skilgreindrar þjónustu í 
framhaldsskólum sem annars staðar. Sértækir námserfiðleikar eru annars eðlis 
og hafa ekki jafri víðtæk og alvarleg áhrif á líf þeirra sem eiga við slíka 
erfiðleika að stríða. Sú áhersla á þjónustu við þennan hóp nemenda sem 
frumvarpið endurspeglar á sama tíma og lítið er fjallað um þjónustu við þá 
sem eru með skilgreindar fatlanir er ekki í takt við þróun í málefnum fatlaðra á 
íslandi og í öðrum vestrænum ríkjum. Því er eindregið mælt með, að sérstök 
grein í lögum um framhaldsskóla fjalli um þjónustu við nemendur með fötlun í 
framhaldsskólum.

2. 34. grein frumvarpsins er óbreytt frá núgildandi lögum frá 1996 hvað varðar 
þjónustu við nemendur með skilgreindar fatlanir. Eina umtalsverða breytingin 
í því frumvarpi sem nú liggur fyrir nær til nemenda með leshömlun, auk þess 
sem vikið er að nemendum með sértæka námserfíðleika af öðru tagi í 
athugasemd við frumvarpið. í frumvarpinu kemur m.a. fram, að 
“Framhaldsskóli skuli gera greinfyrir því í námsskrá hverning staðið er að 
skimun og greiningu leshömlunar, ásamt eftirjylgni og og stuðningi við 
nemendur sem greindir eru með leshömlun”.
Það er fagnaðarefni, að skilgreint skuli vera á hvem hátt þjónustu við þennan 
hóp nemenda skuli vera háttað. í athugasemdum við frumvarpið er einnig 
vikið að rétti heymarlausra og heymarskertra nemenda til sérstakrar kennslu í 
íslensku táknmáli. Þessi breyting frá gildandi lögum er einnig til mikilla 
hagsbóta fyrir þennan hóp nemenda. Athygli vekur hins vegar í þessu ljósi, að 
réttur annarra nemenda í framhaldsskólum til sérhæfðrar þjónustu er ekki 
skilgreindur. Þar má til dæmis nefna nemendur með raskanir á einhverfurófi, 
hreyfihamlanir og þroskahömlun.
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3. Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins bendir á, að frá árinu 1996 hafa orðið 
breytingar á þjónustu við fatlaða, innan og utan skólakerfisins. Viðhorf til 
fatlaðra hafa breyst og þjónusta fyrir böm og unglinga með fatlanir hefur 
þróast og orðið sérhæfðari. Má þar til dæmis nefiia þjónustu við böm og 
unglinga með einhverfu. Það frumvarp til laga sem nú liggur fyrir 
endurspeglar ekki þessar breytingar af þeirri einföldu ástæðu, að það er nánast 
óbreytt frá gildandi lögum.

4. í 34. grein frumvarpsins er sagt, að fötluðum nemendum í framhaldsskólum 
“skuli látin í té sérfræðileg aðstoð og viðeigandi aðbúnaður efitir því sem þörf 
krefur að mati menntamálaráðuneytisins”. Ekki liggur fyrir hver framkvæmir 
slíkt mat af hálfu ráðuneytisins né á hvaða gögnum matið byggir. Til að 
tryggja fotluðum nemendum í framhaldsskólum vandaða þjónustu er 
mikilvægt að þarfir þeirra séu vel skilgreindar og að mat á þessum þörfum sé 
faglegt og byggi á niðurstöðum vandaðrar greiningar. Því er lagt til að þetta 
atriði verði skilgreint nánar í 34. grein fyrirliggjandi frumvarps eða í umsögn 
um frumvarpið eins og gert er í þjónustu við nemendur með leshömlun.

5. í 34. grein umsagnar er staðhæft, að “svo til allir nemendur með skilgreindar 
fatlanir nýti sér rétt til fjögurra ára náms í framhaldsskólum”. Hér er sett fram 
fullyrðing, sem ekki byggir á rannsóknum á skólagöngu fatlaðra nemenda í 
framhaldsskólum. Þvert á þessa fullyrðingu má ætla, að a. m.k. einhver og 
jafnvel talsverður hluti þeirra sem búa við skilgreindar fatlanir nýti sér ekki 
rétt til fjögurra ára náms í framhaldsskólum. Þetta á einkum við um nemendur, 
sem em með skilgreindar fatlanir á vægu stigi, til dæmis væga þroskahömlun 
og vægari raskanir á einhverfurófi, til dæmis Aspergers-heilkenni. Fötlun er 
alltaf alvarleg og því þarf að skilgreina rétt allra fatlaðra nemenda til 
skólagöngu í framhaldsskólum, hvaða þjónustu þeir eiga rétt á og á hvem hátt 
mati á þörfum fyrir þjónustu og gæðum þjónustu verði háttað.

Samantekt

1. Mælt er með að fjallað verði um skólagöngu fatlaðra nemenda í 
framhaldsskólum í sérstakri grein en ekki í sömu grein og fjallað er um 
stuðning við nemendur með mun vægari erfiðleika, til dæmis leshömlun.

2. Skilgreina þarf betur rétt fatlaðra nemenda til þjónustu í framhaldsskólum út 
frá faglegu mati á þörfum þeirra. Einnig þarf að skilgreina í umsögn um 34. 
grein fyrirliggjandi frumvarps á hvem hátt slíkt mat er framkvæmt.

3. Fyrirliggjandi frumvarp þarf að endurspegla breytingar á viðhorfum til fatlaðra 
nemenda í framhaldsskólum á undanfömum árum.

Tryggvi Sigurðsson, sálfræðingur og sviðsstjóri fagsviðs þroskahamlana

---------
Auður Eiríksdóttir, sálfræðingur, fagsviði hreyfi- og skynhamlana
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Elín Konráðsdóttir, félagsráðgjafi, fagsviði þroskahamlanaosdottir, telagsraogjaii,

Laufey Gunnarsdóttir, þroskaþjálfi og einhverfuráðgjafi, fagsviði einhverfu og skyldra 
raskana. _ f  a  j  t  v
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