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Umsðgn samtaka í atvinnulífinu um frv, til laga um framhaldsskóla (Lagt f. Alþingi á 135. löggjafarþingi 
2007-2008)

Samtök atvinnulifsins, Samtök iðnaðarins, SVÞ-Samtök verslunar og þjónustu, Samtök 
ferðaþjónustunnar, Samtök fiskvinnslustöðva, Samtök atvinnurekenda ( raf- og tölvuiðnaði og 
Landssamband Islenskra útvegsmanna, hér eftir nefnd samtðkin, telja að nýtt frumvarp til laga um 
framhaldsskóla horfi til framfara. Samtökin telja að þær veigamiklu breytingar sem þar eru gerðar á 
skipulagi náms á framhaldsskólastigi, séu til mikilla bóta. Sveigjanleiki í námi á framhaldsskólastigi er 
aukinn , iðn- og verknám fær jafna stöðu við annað nám. Námsleiðum mun flölga, reglum um 
viðurkenningu á raunfærni er breytt og sköpuð eru skilyrði fyrir þvi að fleiri Ijúki skilgreindu námi. 
Blindgötum í námi er fækkað og tengsl við önnur skólastig auðvelduð. Þessu öllu ber að fagna. Samtök í 
atvinnulifinu styðja þá stefnumótun sem i frumvarpinu felst en ieggja til breytingar I tíu liðum við 
efnisatriði frumvarpsins.

1. 13.grein. í annarri málsgrein þrettándu greinar frumvarpsins er kennaramenntun nefnd skilyrði þess 
að vera ráðinn skólameistari að öðrum skólum en opinberum skólum á framhaldsskólastigi. Stjórn 
skóla sem hlýtur viðurkenningu ráðherra á grundvelli 12. greinar frumvarpsins (en hún fjallar um 
aðra skóla á framhaldsskólastigi) ræður skólameistara sem ber ábyrgð i samræmi við samþykktir 
stofnskrár og önnur stofnskjöl viðkomandi skóla.

Samtökin eru andvtg þvi að binda hendur stjórna með þessum hætti. Skólastjórnun er að stærstum 
hluta rekstur og engin ástæða er til að takmarka með lögum hverjir geti orðið skólastjórar. Stjórnum 
skólanna á að treysta til að velja hæfasta einstaklinginn til starfans hverju sinni.

2. 20. grein. í þessari grein eru nýmæli sem taka á því að skilgreina nám sem er framhald af námi og 
skilgreindum námslokum á framhaldsskólastigi. Gjarnan er um að ræða sérhæft nám í framhaldi af 
starfsnámi, t.d. meistaranám, sem fellur ekkl að öllu leyti að skipulagi náms á háskólastigi.

Samtökin telja æskilegt að slíkt námsframboð sé unnið í samvinnu framhaldsskóla og háskóla.

3. 23. 24. og 25. grein. í þessum greinum er fjallað um samráð skóla og starfgreínaráðs varðandi 
námskrár og námsbrautalýsingar. Hér er gert ráð fyrir þvi að tiliögur að nýjum námsbrautarlýsingum 
geti bæði komið frá skólum og starfsgreinaráðum.



Skýra þarf betur hlutverk skóla og starfsgreínaráða 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. Samtökin vilja sjá skýrt ákvæði um að skólar skulu leita umsagnar og 
samstarfs starfsgreinaráða um lýsingu á starfstengdum námsbrautum sem þeír hyggjast koma á fót.

26. grein. Lagt er til að við þessa grein bætist heimíld til að setja á ráðgjafarnefnd við framhaldsskóia 
sem var í gildandi lögum. Gildandi heimild var nýtt í skólum og ástæða til að halda því til haga sem 
vel hefur reynst.

Samtökin leggja til að í lok 26. greinar komi svo hljóðandi texti: „ Til að stuðla að sem bestu samstarfi 
skóla og atvinnulífs og ýta undir frumkvæði þeirra við þróun starfsnáms er skóla heimilt að setja á fót 
eina eða fletri ráðgjafarnefndir við skóla með fulltrúum atvinnulífs í viðkotnandi byggðarlagi. Skólar leiti 
til starfsgreinaráða um tilnefningar fulltrúa í ráðgjafamefndir í byggðarlagi" (30 gr. laga nr. 80/1996).

28. grein, 2. málsgrein. Hjá samtökum í atvinnulífinu er megn efnisleg óánægja með orðalag í þessari 
grein frumvarpsins varðandi ábyrgð á starfsþjálfun. Samkvæmt orðalaginu er skólum falið mikið vald 
og ekki tryggt að notaðar verði leiðir sem nú þegar eru nýttar, s.s. gegnum IÐUNA eða 
Rafiðnaðarskólann. Samtímis þarf textinn að ná utan um þau tilfelli þegar að skóli semur beint við 
fyrirtæki og stofnanir (t.d. verslun eða sjúkrahús). Samtökin leggja mikla áherslu á að kveðið verði 
skýrar að orði og leggur til eftirfarandi orðalag: „Skóli ber ábyrgð á gerð sérstaks
starfsþjálfunarsamnings um vinnustaðanám, og felur samtökum, fræðsluaðilum og fyrirtækjum sem 
hæf eru til að veita nemendum tilskilda þjálfun og menntun framkvæmd vinnustaðanámsins". Með 
þessu móti er virtur vilji höfunda frumvarpsins til að viðmót við nemanda sé aðeins hjá einum aðila; 
skólanum, en jafnframt kveðið á um að skólar eigi að fela framkvæmdina öðrum þó þeir beri ábyrgð 
á að samningur sé gerður.

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

Samtökin telja að ef þessi skrá, eigi að vera stjórntæki, þá skuíi bæta því hlutverki í 25. grein.

Sum fyrirtæki, t.d. á landsbyggðinni, geta ekki boðið kennslu í öllum verkþáttum vinnustaðanáms og 
uppfylla þvt' ekki öll skilyrði til vinnustaðanáms. Nemandi á að geta sótt kennsiu i einstökum þáttum 
vinnustaðakennslu hjá ólíkum fyrirtækjum og lokið þannig heildstæðu vinnustaðanámi. Fyrirtækí 
eiga að geta orðið kennslufyrirtæki í einstökum þáttum vinnustaðanáms. Með þessum hætti eiga 
nemendur í smærri byggðarlögum meiri von til þess að Ijúka vinnustaðanámi í heimahéraði en þurfa 
ekki að flytja sig um set með tilheyrandi fyrirhöfn og kostnaði.

Samtökin telja ( þessu Ijósi að næstsíðasta efnisgrein 28. greinar skuli hljóða svo: „Starfsgreinaráð skulu 
halda skrá yfir fyrirtæki og vinnustaði sem uppfylla skilyrði til vinnustaðanáms. fyrirtækin mega kenna 
allt vinnustaðanámið eða hluta þess, allt eftir því hvort aðbúnaður og kennsla uppfylla skilyrði."



7. 32. grein. I greininni er kveðíð á um rétt nemenda til náms. Ákvæðið er mjög opið og ekki skýrt 
hvort það eigi við um alla skóla. Felst í þessu ákvæði réttur nemenda með siakan námsárangur til 
náms í skóla sem hefur þá reglu að taka inn nemendur á grundvelli námsárangurs? Af greininni eins 
og hún stendur verður það ekki ráðið og þarf að bæta úr því.

8. 33. grein. í greíninni er kveðið á um skólaregiur og meðferð mála, að i skólanámskrá hvers skóla skuli 
vera regiur þar sem gerð er grein fyrir réttindum og skyidum nemenda. Skuli þær kveða á um skólasókn, 
hegðun og umgengni, námsmat, námframvindu og prófareglur, viðurlög vegna brota á skólareglum og 
reglur um meðferð ágreiningsmála og beitingu viðurlaga. Síðan segir „um meðferð ágreiningsmála og 
beitingu viðurlaga vegna brota á skólareglum skal fara að ákvæðum stjórnsýslulaga nr. 37/1993".

Samtökin telja þetta ákvæði fráleitt. í stjómsýslulögum er kveðið m.a. á um skriflegar ákvarðanir 
með rökstuðningi og andmælarétti og kærufresti. Það getur vart verið vilji löggjafans að einföld 
viðurlög við brotum á skóiareglum um hegðun, umgengni eða skólasókn þurfl að fela í sér slíka 
skriffinnsku og takmörkun á boðvaldi stjórnenda skóla. Skólar eru fyrst og fremst að veita þjónustu. 
Starfsemi þeirra heyrir varla undir stjórnsýsiu f skilningi stjórnsýslulaga.

9. 36. Grein. í þessarí grein er að finna ágæta stefnuyfirlýsingu sem erfitt er að sjá hvernig ætti að 
framfylgja.

Samtökin telja vafasamt að stefnumörkunin eigi heima i lögunum.

10. I greinargerð með frumvarpinu er vitnað til skilabréfs laganefndar. Þar segir m.a. að nefndin telji að 
setja eigi á fót sjálfstæðan sjóð sem hafi það hlutverk að greiða fyrir námi á vinnustað, enda verði 
námið skípulagt í samvinnu vinnuveitenda og framhaldsskóla, eftir atvikum eða fulltingi viðkomandi 
starfsgreinaráðs og er lagt til við menntamálaráðherra og ríkistjórn að undirbúningi að löggjöf um 
slikan sjóð hefjist sem fyrst.

Samtökin telja stofnun þessa sjóðs eína mikilvægustu forsendu fyrir þvf að vel takist til um þær 
breytingar sem þetta frumvarp kveður á um. Samtökin hvetja því tii að gengið verði í að stofna 
þennan sjóð hið allra fyrsta.

Samtök fiskwinnslustöðva Samtök atvinnurekenda í raf- og tölvuiðnaði

Landssamband íslenskra útvegKnanni


