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Máleíni: Umsögn fræðsluráðs Hafnarfjarðar við frumvarp um leikskóla, frumvarp um 
grunnskóla og frumvarp um menntun og ráðningu kennara(...) sem liggja fyrir Alþingi 
veturinn 2007-2008.

Fræðsluráð þakkar menntamálanefhd Alþingis fyrir tækifærið til að bregðast við ofangreindum 
frumvörpum. Ráðið tekur þó fram að málið er umfangsmikið og það fær ekki langan tíma til að 
svara erindi nefodarinnar. Þvi áskilur ráðið sér allan rétt til að koma með athugasemdir síðar í ferlinu 
og bregðast við atriðum sem koma fram, t.d. ef menntamálanefiid Alþingis leggur til breytingar sem 
fræðsluráð getur ekki brugðist við í dag.

A fundum firæðsluráðs Hafnarfjarðar sitja bæði pólitískir fulltrúar og áheymarfiilltrúar ýmissa hópa, 
þ.e. fulltrúar starfsmanna skóla og foreldra. Öllum þeim sem sitja fundi fiæðsliu-áðs Hafiiarfjarðar 
var gefinn kostur á að koma með sínar athugasemdir/ábendingar og er samantekt þeirra hér komið á 
framfæri.

r

Abendingar og athugasemdir við frumvörpin

1. Það er viðhorf fræðsluráðs Hafiiarfjarðar að nýtt frumvarp um leikskóla, grunnskóla og um 
menntun og ráðningu kennara séu tímabær. Mikilvægt er þó að samstaða sé um frumvörpin í heild 
sinni á Alþingi milli allra stjómmálaflokka til að sem breiðust samstaða náist um framkvæmd þeirra. 
Það er líka mikilvægt að gefa frumvörpimum nægan tíma í umræðu og skoðun áður en þau verða 
samþykkt. Mörg atriði í frumvörpunum eru mikilvæg nýlunda í skólastarfi sem eru til bóta. Almennt 
séð er ráðið sátt við þá meginstefiiu frumvarpsins að skólaganga bama á íslandi sé samfélagslegt 
verkefiii sem sveitarfélög beri meginábyrgð á -  þótt opnaðir séu frekari möguleikar á öðrum 
skólafommm og ítrekuð sé grundvallarábyrgð foreldra á uppeldi og menntun bama. Fræðsluráð 
fagnar einnig auknum möguleikum sveitarfélaga til að stýra skólahaldi, t.d. með auknum samrekstri 
leik- og grunnskóla. Jafnframt er minnt á að þótt eftirlit með skólastarfi sé áhersluþáttur í 
frumvarpinu í ýmsum greinum þess (t.d. 35.-38. gr.), til að telja sig tryggja gæði í skólastarfi, ætti 
ekki síður að leggja áherslu á skólaþróun, kennslufræðilegan stuðning og framfaraþætti sem frekar 
tryggja og viðhalda gæðum heldur en eftirlit í sjálfu sér. Skólaþróim gerist ekki fyrir efitirlit eða 
samræmd próf heldur viðleitni starfsfólks skóla til að gera betur og því að unnið sé að þróun
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mannauðs í hveijum skóla og sveitarfélagi. Þarf ekki að ýta undir slíkt með ákvæðum í lögunum 
samhliða eftirlitsáherslum?

Samhliða þessu mætti leggja áherslur á nauðsyn námsmats í skólastarfi en þó ekki þær áherslur sem 
frumvarpið heldur helst fram. Námsmat er ekki fyrst og fremst til að mæla hvort markmiðum 
námskráa eða hvort skor á prófum samkvæmt ytri stöðlum sé mætt heldur einnig til að örva 
nemendur í námi, veita kennurum leiðbeiningar fyrir áframhaldandi kennslu og sýna nemendum 
hvar þeir geti bætt sig í námi. Greinin í framvarpinu um námsmat er því frekar stofiianaleg og ekki 
nægilega tengd kennslufræði sem er upprunaleg áhersla námsmats í skólum (27. grein). Því ætti 
áherslan á námsmat fyrst að vera á kennslufræðilegan tilgang þess og síðan samfélagslegan (sem er 
afleiddur) sem er öfugt við greinina eins og hún birtist nú í frumvarpinu.

2. Það er nauðsynlegt að endurskoða frumvörp um samfélagslegar stofiianir öðru hvoru og 
sérstaklega ef lagaumhverfi þeirra er mjög háð samfélagsgerð á hveijum tíma -  ekki síst þegar 
þjóðfélagsbreytingar eru örar. Því er mikilvægt að lagasetning taki mið af slíku og viðhafi 
sveigjanleika til að bregðast við nýjum aðstæðum síðar. í þeim skilningi teljum við þetta frumvarp 
vera framfor frá þeim lögum sem nú eru í gildi og eru mörg atriði í frumvörpunum til bóta. Þó má 
lagasetningin ekki vera of hamlandi fyrir sveitarfélög í framkvæmd og þau verða að hafa möguleika 
til sveigjanleika og hagræðingar hjá sér. Sem dæmi um slíkt er í leikskólafrumvarpi ákvæði um að 
foreldraráð leikskóla sé kallað sama í september (11. gr.). Það er of stýrandi því reynslan sýnir að 
það gerist helst í október í Hafiiarfirði. Er því ekki betra að hafa greinina víðari og tala um að kalla 
ráðið saman „að hausti“ frekar en í „september“ sem er því óþarfa binding í lögum. Annað dæmi um 
slíkt getur t.d. verið um rétt sveitarfélaga og skóla til frávika frá almennum áherslum. Frumvörpin 
gera alltaf ráð fyrir að einstakir skólar séu heildstæðir, þ.e. séu frá 1.-10. bekk. Hvað ef skóli er 
eingöngu frá 1.-4. bekk (yngsta stig) eða 1.-7. bekk (yngsta og miðstig)? Þurfa þá öll ákvæði að vera 
eins, t.d. um nemendafélög, námsráðgjöf (13. gr.), skólaráð (8. gr.) og inntak náms (24. grein sbr. 
nýjung þar um náms- og starfsfræðslu og aðalnámskrá lagfæri hér að nokkru leyti) að vera nýtt til 
fullnustu. Það eru margvíslegar aðstæður í skólahaldi sveitarfélaga sökum ólíkrar stærðar þeirrar 
sem taka þarf tillit til. Þarf menntamálanefhd ekki að skoða slíkt nánar í lagasetningunni í heild 
sinni?

3. Lögð er áhersla á að hveni breytingu á frumvörpunum sem fela í sér skyldur fyrir sveitarfélög, 
sem munu annast framkvæmd laganna, sé kostnaðargreind og fjármagn fylgi þá með. Þannig er 
margt í frumvarpinu óljóst með kostnaðarauka. Dæmi um atriði sem fela í sér kostnaðarauka fyrir 
skólastarf er m.a. um búnað skóla (5. gr.), skólaráð (8. gr.), innra mat skóla og ytra mat sveitarfélaga 
(35.-37. gr.), lengt skólaár um 10 daga (28. gr.), túlkaþjónusta við foreldra grunnskóla sem tala ekki 
íslensku (18. gr.), skólamálsverðir (23. gr.), grunnskólanám í framhaldsskólaáfongum (31. gr.) og 
margt fleira sem of langt mál er að telja hér upp. Það er því algjör forsenda þess að verði frumvarpið 
samþykkt að endurskoðaður verði hlutur sveitarfélaga í opinberum skatttekjum í þátt átt að 
sveitarfélög fái þar stærri hlut en nú er. Öðruvísi getur þetta frumvarp aldrei orðið að veruleika og 
gagnslaust að samþykkja það.

4. Eitt mest krefjandi viðfangsefhið í skilgreiningu laga lun skólahald yfirleitt er þátturinn um 
sérþarfir nemenda: „Nemendur eiga rétt á að komið sé til móts námslegar þarfir þeirra í almennum 
grunnskóla án aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis“ (17. gr., 1 mlgr. frumvarps
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um grunnskóla) Hvergi í frumvörpunum, né í reglugerðum fram að þessu, hefur verið skilgreint 
nákvæmlega hvaða þjónustu nemendur eiga rétt á sem hafa fengið skilgreindan vanda (t.d. 
ofvirkni, athyglisbrest, leshömlun, dyslexíu, kvíðaraskanir o.s.frv.), þannig er þetta opinn reikningur 
fyrir sveitarfélög ef þarfir finnast hjá hvaða nemanda sem er. Jafiivel læknar og sálfræðingar í dag 
telja sig geta skrifað upp á ákveðnar kröfur til sveitarfélaga um þjónustu vegna nemenda sem þeir 
hafa skilgreint sérstakar þarfir hjá. Sveitarfélög taka ekki við opnum reikningi hér og áskilja sér því 
allan rétt til að ákvarða sjálf hvaða þarfir verða leystar og hverjar ekki geri ríkisvaldið það ekki og 
slíkt sé jafiiframt fjármagnað í samræmi við það. Þetta frumvarp leysir ekki þennan vanda. Þannig er 
staðan í dag að kostnaður vegna sérkennsluþarfa nemenda í leik- og grunnskólum er langt umfram 
það fjármagn sem sveitarfélögin fá í dag samkvæmt samningi ríkins og sveitarfélaga frá 1996.

5 .1 heild sinni er sátt við auknar menntunarkröfur til kennara en það leysir ekki vanda sem nú er til 
staðar í skólastarfi, þ.e. á meðan skólar þurfa að ráða starfsfólk sem ekki uppfyllir fagkröfur og 
starfsfæmi (er á undanþágu) nýtast ákvæði um starfsvemd og aukna menntun kennara ekki til 
fullnustu. Auk þess er fagnað möguleikum sveitarfélaga til samreksturs skóla milli skólastiga og 
nauðsyn þess að réttindi starfsfólk séu í samræmi við það. Sbr. að taka þarf út “eða” í 28. gr. 
leikskólafrumvarps til að slíkt sé varðveitt. í því felst að það sé ekki nóg að hafa réttindi á öðru 
hvoru skólastigi til að kenna eða stýra í skóla sem er samrekinn og fá laun í samræmi við 
starfsréttindi sín. Það verður að hafa réttindi á báðum stigum. í reynd þýðir þetta í dag að það þarf að 
auðvelda kennurum á grunnskólastigi að fá leikskólaréttindi en ekki öfugt því leikskólakennarar eiga 
auðveldara með að fá réttindi á grunnskólastigi (gildir þvi einnig um stjómendur beggja skólastiga 
þvi þeir þurfa kennararéttindi). Frumvarpið um menntun og ráðningu kennara skýrir það ekki 
nægilega vel.

Við teljum mikilvæg atriði i tengsliun við frumvörpin þijú að alltaf sé lögð áhersla á mikilvægi 
fagmennsku í kennarastarfi og lögvemdun kennslustarfa. Eins verði að leggja áherslu á að sem 
fagfólk fái uppeldisstéttimar í skólastarfi eðlilegt starfsumhverfi (t.d. að ekki verði ætlast til að 
kennarar vinni sína fagvinnu á kvöldin likt og kemur fram i skýringum við 5. gr. 
leikskólafrumvarps) og fagmennska kennara og uppeldismenntaðra starfsmanna stýri framkvæmd 
skólastarfs en ekki þaríir foreldra fyrir bamagæslu, þarfir atvinnulifs að fá starfsfólk i vinnuna eða 
álíka sem stundum virðist ráða för umfiram fagmennsku i skólastarfi -  þótt allt þetta þurfi að vinna í 
samspili.

6. Samkvæmt frumvörpunum munu nokkrar reglugerðir verða gerðar eftirá á grundvelli laganna, t.d. 
í 27. grein. Mikilvægt er að hafa eingöngu reglugerðir um það sem skiptir miklu máli til að útskýra 
lögin frekar en ekki þegar um einföld atriði er að ræða eins og t.d. vinnulag ráða. Engin íþyngjandi 
ákvæði fyrir sveitarfélög mega þar koma fram án þess að þau fái fjármagn til þeirra sérstaklega. Eins 
þarf að tryggja að engar reglugerðir verði settar án samráðs við sveitarfélögin, auk viðeigandi 
fjármagns, og verklag sem kemur í kjölfar lagasetningar gefi sveitarfélögum sveigjanleika til að 
skipa málum eftir aðstæðum i héraði án þess að brjóta á rétti bama. Er t.d. nauðsynlegt að setja 
reglugerð um skólaráð skv. lokasetningu 8. gr. grunnskólalaganna? Geta lögin ekki verið nógu skýr 
til að sveitarfélögum sé siðan falin framkvæmd málsins, jafiivel á vettvangi þeirra sjálfra án atbeina 
ríkisvaldsins?
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7. Réttur foreldra og barna gagnvart skólastarfi sveitarfélaga er mikilvægur en þó verður að gæta 
hófs við slíka lagasetningu þar sem skólahald er einnig samfélagslegt verkefni þar sem réttur fárra 
getur ekki verið meiri en hópsins í heild (allt starfsfólk, nemendur og foreldrar).
Dæmi um nýjan þátt er í 24. gr. en þar segir að nemendur... „eigi þess kost að velja sér viðfangsefiii 
og nálgun 1 eigin námi“ og „eiga val í námi sínu um viðfangsefiii, námsaðferðir og námsgreinar... “ 
(26. gr.). Það er í reynd hægt að túlka þetta á mismunandi hátt en við teljum mikilvægt að öll 
frumvörpin í heild sinni feli í sér að það sé fagmennska kennara og skólastjómenda sem stýri 
kennslu og leiðum og aðferðum í námi sem gefi nemendum möguleika til sveigjanleika og 
einstaklingsbundinna nálgana í námi en ekki að það séu einstaka nemendur sem stýra skólum og 
kennsluháttum í kennslustundum. Skólastarfi er alltaf stýrt af fagfólkinu þar sem þeir leitast við að 
nálgast nemendur og finna kennsluverkefiii og aðferðir við hæfi þeirrra en er ekki val fyrir 
nemendur sjálfa um að velja að læra eftir ákveðnum aðferðum eða læra alls ekki ella. Einstaka 
viðhorf foreldra og nemenda geta ekki haft bindandi ákvarðanir fyrir skólahald heildarinnar og 
hagsmxma sveitarfélagsins. Það er mikilvægt að virðing sé borin fyrir fagmnennsku uppeldisstétta í 
öllu skólastarfi því það er lykillinn að farsælu skólastarfi. Þarf ekki að kveða skýrar á um þetta?

Það verður líka að gera sanngjamar kröfur til bama og foreldra í skólastarfi. Er t.d. þörf á að tala um 
„skyldur“ bama (30. gr. leikskólafrumvarps)? Þá finnst okkur nauðsynlegt að fara vel yfir allar 
kröfur um persónuvemd foreldra á upplýsingum um eigin böm, t.d. í upplýsingamiðlun milli leik- 
og grunnskóla vegna nemenda sem eiga í námslegum eða félagslegum vanda. Þar er slæmt ef 
foreldrar geta leynt mikilvægum upplýsingum fyrir skólastarf og tafið að vitneskja komist til skila 
milli kennara. Þetta er vandmeðfarin lína sem uppeldisréttur foreldra er virtur en nauðsyn skóla fyrir 
upplýsingar sé virt engu að síður.

8. Hvenær námi í grunnskóla lýkur er óljóst samkvæmt 25. og 32. gr. í grunnskólafrumvarpi og 
líklegt að í framkvæmdinni munu ýmsar „skemmri skímir“ koma fram síðar nema lögin verði skír 
hvað þetta varðar. Það á sérstaklega við ef nemandi tekur ekki 10. bekk áður en hann lýkur 
grunnskóla en það hefur þekkst í grunnskólum að einstaka nemendur hafi verið færðir upp um bekk 
og ljúka þá 10. bekk eftir 9 ára skólagöngu og heftir því farið í gegnum námsefni 10. bekkjar en það 
á ekki við alla samkvæmt þessu frumvarpi. Ef markmiðssetning ein á að ráða hvenær nemandi lýkur 
grunnskólanámi mætti líka túlka það sem lengra nám en tíu ár því það ná fæstir nemendur að ná 
öllum markmiðum aðalnámskrár á 10 ámm -  svo víðtæk er hún. Hættan í dag er sú að ef nemandi 
lýkur samræmdum prófum á minna en tíu árum ljúki hann grunnskólagöngu án þess að ljúka námi í 
öðrum námsgreinum eða hugað sé að félagslegum þáttum hveiju sinni. Hver ber þá ábyrgð á námi 
nemenda? Við setjum fram efasemdir um að þessi framsetning í 25. gr. verði nægjanlega gefandi og  
taka eigi skýrar fram um ákvörðunarrétt skóla til að meta og útskrifa nemendur áður en 10 ára 
skólaskyldu er lokið og ekki hafa það í höndum nemenda, foreldra eða almennra námsmarkmiða 
sem felur aðeins í sér yfirsýn yfir hluta af skólagöngu nemenda.

9. Bent er á takmarkandi þátt í 12. gr. grunnskólafrumvarps um upphæð til símenntunar kennara 
(1,3% dagvinnulauna) þar sem slíkt sé samningsatriði í kjarasamningum -  og hluti samkomulags 
sveitarfélaga við ríkið um tekjuskiptingu svo ríkisvaldið er að veija sig í þessari grein. Það er ekki 
talið ráðlegt, jafiivel þótt þetta sé sett fram með fyrirvara með ákvæði til bráðabirgða fyrir aftan 
frumvarpið. I 12. gr. ætti að leggja mikla áherslu á mikilvægi símenntunar og endurmenntunar 
kennara og nauðsyn þess að þeim bjóðist endurmenntun við hæfi, bæði samhliða starfi og með
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sérstökum og reglulegum námsleyfum á föstu árabili (lengi hefiir viðmiðun verið 10 ár en í reynd 
frekar 15-20 ár miðað við fjárframlög sem þarf að stytta verulega). Nefna ætti tilgang slíkrar sí- og 
endurmenntunar í frumvarpinu, þ.e. að hún miði að því að efla starfsfæmi kennara til að þeir verði 
stöðugt færari að mæta betur námslegum og félagslegum þörfum nemenda sinna. Gera þarf ráð fyrir 
fjármagni og vinnutímaskilgreiningum til slíks eins og öðm sem að frumvarpinu snýr og gerist það 
væntanlega í kjarasamningum.

10. Við setjum okkur ekki á móti því að kennarar frá öðrum löndum, sem hafa svipaðar 
menntunarkröfur til kennara og gilda á íslandi, fái hér kennsluréttindi. En ætti ekki setja skýrar 
kröfur um íslenskukunnáttu kennara í leik- og grunnskólum upp að vissu marki og tryggja rétt 
nemenda til samskipta á íslensku í sérhveijum námshópi/námsgrein?

11. Nemendur sem hafa sem íslensku sem annað tungumál fjölgar stöðugt og þeir eiga jafiivel báða 
foreldra sem hafa íslensku sem fyrsta tungumál (em nú nálægt 4% í leik- og grunnskólum í 
Hafiiarfirði). I 16. gr. er kveðið á um rétt tvítyngdra til íslenskunáms -  sem er vel. Það er þó ekki 
skilgreint hver er réttur nemenda hér og þær bjargir sem eigi að vera til staðar, þ.e. hve mikla 
þjónustu tvítyngdir skuli fá (t.d. hve marga stuðningstíma á viku í íslensku eða að þeir skuli fá 
aðstoð í öllum námsgreinum þegar þeir skilja ekki kennslufyrirmæli á íslensku) eða að hvaða árangri 
skuli stefnt að (t.d. vera almennt málhæfur á íslensku í samskiptum eða ná námsmarkmiðum 
aðalnámskrár í íslensku hveiju sinni). Sveitarfélög geta ekki tekið við enn einum opnum reikningi 
hér. Uthlutanir jöfiiunarsjóðs sveitarfélaga til nýbúafræðslu í dag duga ekki til að leysa þennan 
vanda. Attar löggjafmn sig á að hér eykst kostnaður ár frá ári eins og staðreyndir sýna. T.d. fjölgaði 
þeim nemendum sem eiga íslensku sem annað tungumál um 50% í grunnskólum Hafiiarfjarðar frá 
skólaárinu 2006-2007 til skólaársins 2007-2008 og rúmlega 40% í leikskólunum á sama tíma um 
leið og nemendum fjölgar innan við 5%. Það er ekkert sem bendir til annars að þessi aukning haldi 
áfram á næstu árum og áratugum með opnun vinnumarkaðar í Evrópu og auknum viðskiptum á 
hnattvæðingartímum.

12. Það ætti að vera vera skýrt í lögum að ef nemandi í grunnskóla stundar nám í framhaldsskóla, 
þótt það sé skilgreint sem hluti af námi í grunnskóla (t.d. tekið sem valgrein), skuli það alltaf greitt 
af framhaldsskólanum en ekki grunnskólunum. Sú leið að blanda þessu saman, að greiða stundum 
og stundum ekki er villandi. Ef nemandi í grunnskóla vill hefja framhaldskólanám og vinna sér inn 
námseiningar á því skólastigi ætti það að gerast á kostnað framhaldsskólans. Hitt er of flókið og 
verður sífellt deiluefhi.

Lýst er yfir stuðningi við það að foreldrar greiði uppihald (fæði og gistingu) í vettvangsferðum 
skóla. Þó væri hægt að samþykkja breytingu um uppihald og það verði nemendum að 
kostnaðarlausu ef ríkisvaldið leggur til viðbótarfj ármagn sem því nemur (en sá kostnaður hleypur á 
tugum milljóna á ári ef allt er talið). Þá væri ekki í vegi að eyða þeirri óvissu í lögum um að til séu 
aðrar ferðir sem farið er í á starfstíma grunnskóla en vettvangsferðir, t.d. óvissuferðir, 
utanlandsferðir eða útskriftarferðir sem eigi algjörlega að vera á kostnað nemenda og foreldra að 
þeirra ósk -  í samráði við skóla og með samþykki hans ef slíkar ferðir fara firam á skóladögum 
nemenda. Það er enn nokkur óvissa um skólaferðalög sem þarf að eyða og kostnaðarmeta í samræmi 
við það.
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13. Nýlunda í frumvarpi um grunnskóla eru ítarleg ákvæði um mat og eftirlit sveitarfélaga á 
skólastarfsemi í sveitarfélaginu (37. gr. grunnskólafrumvarps) auk ítarlegrar upplýsingaskyldu. Það 
getur í sjálfii sér verið eðlilegt og gerist líklega sjálfkrafa að sveitarfélög hafi góða yfirsýn yfir eigið 
skólastarf. Sveitarfélögum er þó eðlilegra að líta á sig sem styðjandi aðila og hlutverk þess sé fyrst 
og fremst að stuðla að því að skólastarf gangi vel, ráða hæfa stjómendur og veita nægar bjargir til 
skólastarfs sveitarfélagsins. Við efumst því um að umrædd grein leggi rétta áherslu á þátt 
sveitarfélags í skólastarfi og hvort ekki dugi eftirlitsþáttur menntamálaráðuneytis í 38. gr. sem 
eftirlitsþáttur laganna. Stuðningsþáttur sveitarfélaga er mikilvægari en eftirlitsþáttur þess og engin 
nauðsyn að gera kröfiar um opinbera tilkynningaskyldu um skólahald í lögum aðra en þá sem 
sveitastjómarmenn og almenningur í sveitarfélögum koma sér saman um á hveijum tíma. Þessi grein 
þarf því gagngerrar endurskoðunar við með tilliti til stuðningshlutverks sveitarfélaga við skólastarf. 
Það em til aðrar leiðir fyrir sveitarfélög til að ræða skólastarf en með áherslu á eftirlit, þ.e. að hafa 
fyrstu áherslu á stuðning þar sem slíkar áherslur sækja stöðugt meira á í skólastarfi í alþjóðlegu 
samhengi (sbr. http://www.nde.state.ne.us/CIPToolkitA. Það þarf því að vera meira styðjandi 
lagaumgjörð við stuðningshlutverk sveitarfélaga sem þær reka í gegnum skólaskrifstofur sínar og 
því ætti að lagfæra 37. gr. grunnskólafrumvarps í samræmi við það, alla vega að líta svo á að þetta 
séu tvær hliðar á sama peningi og skilgreina það þannig í lögum en ekki bara eftirlitsþáttinn.

14. Umræða hefur verið í fjölmiðlum um hlut trúarbragða, sérstaklega kristindóms, í fhunvörpunum. 
Fræðsluráð styður núverandi framsetningu -  sem reyndar er engin nýjung því aðgreining skólastarfs 
firá kirkjulegu starfi kom í grunnskólalög þegar árið 1974. Áfram er mikilvægt að trúarbragðafræðsla 
sé þáttur í skólastarfi og að íslenskar hefðir og venjur sem tengjast trúarbrögðum fái áfram sem 
hingað til sinn vettvang í skólastarfi eins og eðlilegt þykir, s.s. jólaskemmtanir, að læra trúarlega 
söngva, heimsækja kirkjur og fá heimsókn prests á sorgarstundu svo eitthvað sé nefnt. Hugmyndin 
um trúarbragðafrelsi hefur ekki falið í sér að afneita öllu trúarlegu og hleypa því ekki inn fyrir 
þröskuld skólanna. Við teljum frumvörpin hér í eðlilegum farvegi og gefa skólastarfi eðlilegt rými 
til að fást við trúarleg viðfangsefrii eins og önnur náms- og félagsleg viðfangsefni í skólastarfi.

Hér með lýkur þessari samantekt og er treyst á menntamálanefiid að taka þau sjónarmið sem fram 
koma í henni með í umræðuna um þessi mikilvægu frumvörp um skólastarf á Islandi. Það skiptir 
miklu málki að vel takist til og er treyst á ykkur að taka tillit til sjónarmiða sveitarfélaga við 
lokafrágang laganna því framkvæmd þeirra veltur algjörlega á sveitarfélögunum og eins því að 
nægilegt fjármagn fylgi þeim fjölmörgu kostnaðaraukandi ákvæðum sem í þeim em.

Virðingarfyllst,

f.h. fræðsluráðs Hafiiarfjarðar

Magnús Baldursson,
Sviðsstjóri fræðslusviðs / fræðslustjóri
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