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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um Ieikskóla, 287. mál.
Til menntamálanefndar Alþingis:
Almennt: Seltjarnarneskaupstaður fagnar framkomnu frumvarpi til laga um leikskóla og teiur það
bæði til mikilla bóta ásamt því að skapa ný tækifæri til að efla menntun nemenda í íslenskum
skólum. Hinn aukni sveigjanleiki og flæði milli skólastiga sem í frumvarpinu má finna er í senn
ánægjuleg áskorun spennandi úrlausnarefni fyrir alla þá er að leik-, grunn- og framhaldsskólastarfi
koma. Sú viðleitni í frumvarpinu að samræma lög um leik-, grunn- og framhaldsskóla að nokkru leyti
er til bóta en þar hefði hugsanlega mátt ganga enn lengra á mörgum sviðum.
Seltjarnarneskaupstaður bendir á að ýmsir þættir í frumvarpinu gefa tilefni til að verkefna- og
tekjuskipting milli ríkis og sveitarfélaga verði endurskoðuð á gagnrýninn hátt.
11.gr.: Bent er á að æskilegt væri að kveðið væri á um sams konar fyrirkomulag varðandi aðkomu
foreldra á öllum skólastigum, þ.e. annað hvort foreldraráð eða skólaráð.
12. gr.: í greininni er gert ráð fyrir rými vegna sérfræðiþjónustu og vinnuaðstöðu starfsfólks en slík
ákvæði hafa ekki verið í lögum um leikskóla hingað til. Við gerð reglugerðar þarf að meta kostnað
sem af þessu skapast fyrir sveitarfélög m.t.t. eldri leikskólabygginga sem hugsanlega uppfylla ekki
þessi ákvæði.
14. gr.: Bent er á að æskilegt væri að samræmi væri í orðalagi á milli skólastiga, þ.e. að sá hluti 14.
gr. leikskólalaga, 29. greinar grunnskólalaga og 22. greinar framhaldsskólalaga er fjalla um
skólanámskrá, starfsáætlun og umsagnar- og staðfestingarferli þeirra væri eins á öllum skólastigum.
17. og 18. gr.: Jákvætt er að skerpt skuli á mikilvægi mats á skólastarfi. Framkvæmd á vönduðu
innra- og ytra mati á skólastarfi er vandasöm og getur leitt til umtalsverðs kostnaðarauka fyrir
sveitarfélög. Við útfærslu reglugerðar þarf að huga vandlega að því að mælt verði fyrir um
raunhæfar útfærslur og leitast verði við að skapa gegnsætt, skilvirkt kerfi.
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