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23. 24. og 25. grein. í þessum greinum er fjallað um samráð skóla og 
starfgreinaráðs varðandi námskrár og námsbrautalýsingar. Hér er gert 
ráð fyrir því að tillögur að nýjum námsbrautarlýsingum geti bæði komið 
frá skólum og starfsgreinaráðum.

Hlutverk starfsgreinaráða er í þessu frumvarpi annað en kveðið er á um í 
núverandi lögum um framhaldsskóla nr. 80/1996. Skýra þarf betur 
hlutverk skóla og starfsgreinaráða þegar stofnað er til námsbrautar í 
starfsnámi. Lögin þurfa að hvetja skóla og starfsgreinaráð til að vinna 
saman að gerð námsbrautarlýsinga iðn- og starfsnáms með það að 
markmiði að tryggt sé að starfgreinaráðin séu áfram stefnumótandi um 
mat á færni og hæfni starfsmanna og færnikröfur starfa og að þau séu 
stefnumótandi varðandi iðn- og starfsnám hér á landi. SSV telur að skýrt 
ákvæði þurfi að vera í lögunum um að skólar skulu leita umsagnar og 
samstarfs starfsgreinaráða um lýsingu á starfstengdum námsbrautum sem 
þeir hyggjast koma á fót.

Mikilvægt er að skýra nánar verkefni starfsgreinaráða og samskipti 
ráðuneytis/ráðherra og starfsgreinaráða. Starfsgreinaráðum er ætlað að 
skilgreina almenn markmið og meta almennar þarfir fyrir kunnáttu og 
hæfni. Skilgreina þarf nánar hvað er átt við. Mjög óljóst er í raun hvað er 
átt við þegar fjallað er um almenn markmið og almennar þarfir. í 
núverandi lögum er hlutverk starfsgreinaráða skýrt hvað þetta varðar. Þau 
bera ábyrað á þróun. eftirliti oa mat á þörfum starfsareina fyrir menntun 
og þjálfun í hinu formlega skólakerfi framhaldsskólans. Þau útfæra 
starfslýsingar og leggja mat á og greina færnikröfur starfa. í framhaldi 
lýsa þau uppbyggingu og markmiðum starfsnáms, s.s. eins og 
lokamarkmiðum, námskröfum, uppbyggingu náms, skiptingu náms í 
áfanga, áfangamarkmið, tilhögun náms og kennslu, námsmat auk þess að 
lýsa aðstöðu og búnaði.

Ljóst má vera af þessum samanburði að staða starfsgreinaráða eins og 
lýst er í frumvarpinu er önnur og óljósari miðað við núverandi verkefni 
þeirra og kveðið er m.a. á um í lögum nr. 80/1996. Tiliögur 
starfsgreinaráða verða settar fram sem viðmið sem framhaldsskólar geta 
haft til viðmiðunar. Hér er ekki góður lagatexti á ferðinni og í raun óljóst 
hvað verið er að tala um. Hugmyndin virðist vera sú að hlutverk 
starfsgreinaráða eigi að vera að setja n.k. námskrárramma í stað 
heildstæðra námskráa fyrir einstakar námsbrautir. Þá þarf að segja það 
með skýrum hætti. Ráðherra aetur einnig leitað til starfsgreinaráða og 
óskað umsagna um námsbrautarlýsingu starfsnámsgreina sem einstakir 
framhaldsskólar hafa leita eftir staðfestingu á við ráðherra, sbr. 23. gr.



Þetta er þó ekki endilega verklagsregla eða þarf ekki að vera það. 
Forsendur fyrir námsbrautariýsingar og útfærsla þeirra getur orðið 
mismunandi ef ekki iiggja fyrir leiðbeinandi reglur um skilyrði fyrir 
námsbrautalýsingar starfsnáms eða nánari lýsing á samhengi námsbrauta 
í starfsnámi við þarfir atvinnulífs og einstakra atvinnugreina. Verkefni 
starfsgreinaráða þarf að setja fram með skýrum hætti og eins þarf að 
útfæra nánar hlutverk þeirra og verkefni, annað kallar á óvissu um 
hlutverk og tilgang þeirra í þessari vinnu að námskrám í iðn- og 
starfsnámi og hlutverki þeirra gagnvart framhaldsskólanum. Huga þarf að 
því að ef starfsgreinaráðin eiga að veita umsagnir um starfsnámsbrautir, 
sem framhaldsskólar leggja fram, að allar forsendum séu skýrar sem eiga 
að liggja til grundvallar slíkum umsögnum starfsgreinaráða.

28. grein, 4. málsgrein. Mat á kennslufyrirtækjum er nauðsynlegt til að 
tryggja gæði starfsnámsins. Mælt er fyrir um að starfsgreinaráð skuli 
halda skrá yfir fyrirtæki og vinnustaði sem uppfylla skilyrði til 
vinnustaðanáms.

SSV telur að þessi skrá eigi heima í 25. grein og eigi að vera stjórntæki. 
SSV telur að skráin eigi að innihalda upplýsingar um fyrirtæki og 
vinnustaði sem uppfylla skilyrði til vinnustaðanáms. Fyrirtæki geta uppfyllt 
skilyrði fyrir allt vinnustaðanámið eða hluta þess, allt eftir því hvort 
aðbúnaður og kennsla uppfylla skilyrði.

Ekki er fjallað um nemaleyfisnefndir eða heimild til þess setja þær á stofn. 
SSV mælir með því að fjallað sé um störf nemaleyfisnefnda í frumvarpinu.
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