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Efni: Umsögn Kópavogsbæjar um frumvarp til laga um leikskóla.

Kópavogsbær þakkar fyrir að fá tækifæri til að gefa umsögn um frumvarp til laga um
leikskóla.
Umsögnin fylgir hér með.
Beðist er velvirðingar á því hversu seint umsögnin berst, en hún hefur verið send áður í
tölvupósti.

Kópavogi 29. janúar.
Með kveðju,

Sesselja Hauksdóttir, leikskólafulltrúi Kópavogs.
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Til menntamálanefndar alþingis.
Umsögn Kópavogsbæjar um frumvarp til laga um leikskóla. Samþykkt á fundi
leikskólanefndar 29. janúar 2008.
Ástæða er til að fagna nýju frumvarpi til laga um leikskóla sem felur í sér nokkrar nýjungar.
í frumvarpinu er lögð áhersla á að tryggja og setja í fyrirrúm velferð bama og hagsmuni.
Markmiðsgreinamar eru lýsandi fyrir þetta viðhorf, þar er virðing fyrir baminu og leiknum í
fyrirrúmi.
Fagnað er sérstaklega ákvæðum um aukið samstarf við foreldra sbr. 9.-11. grein, um
lögfestingu skólanámskrár sbr. 14. grein og áherslu á mat á leikskólastarfi sbr. 17.-20. grein.
Vangaveltur eru um hvort þurfi að setja inn ákvæði um að þær stofnanir sem bjóða upp á
daglega 4-9 stunda dvöl með bömum á leikskólaaldri skuli kallast leikskólar og uppfylla
ákvæði í lögum um leikskóla.
Athugasemdir við einstakar greinar:
12. grein.
Setningin: “Gert skal sérstaklega ráð fyrir rými fyrir sérfræðiþjónustu vegna bama með
sérþarfir og vinnuaðstöðu starfsfólks” verði: Gert skal sérstaklega ráð fvrir fiölnota rvmi t.d.
vegna sérkennslu/stuðning eða annarrar biónustu vegna einstakra bama.
Rökstuðningur: Áherslu skal leggja á að leikskóli er fyrir öll böm. Fram kemur í greininni
m.a. að “leggja skal áherslu á ömggt og rúmgott náms- og starfsumhverfi” og að í reglugerð
skuli kveðið á um “lágarkskröfur til húsnæðis og aðbúnaðar bama og starfsliðs” . Þetta á við
um sérkennsluböm eins og öll önnur. Meginregla í leikskólum er sú að sérkennsla/stuðningur
fari fram í bamahópnum.
13. grein.
Setningin “I aðalnámskrá skal skilgreina hæfnisþætti á námssviði leikskolans í samræmi við
aldur og þroska bama”.
Rökstuðningur. Setningin óljós og óþörf.
16. grein.
Fagna ber sérstaklega ákvæðum um miðlun upplýsinga milli leik- og gmnnskóla sem eru til
þess fallin að tryggja hagsmuni bama.
22. grein.
Fyrsta setningin verði: Böm sem burfa, að mati viðurkenndra greiningaraðila, sérstaka aðstoð
og biálfun til að geta notið leikskólamenntunar. eiga rétt á henni.
Rökstuðningur: Sérkennsla (stuðningur og þjálfun) í leikskólum á að hafa það markmið að
bam fái notið leikskóladvalar sinnar og öðlist þar leikskólamenntun. Það vantar að skilgreina
þetta markmið og gæti sá misskilningur komið upp að litið verði svo á að skylda leikskólans
væri mjög víðtæk og nánast um alla hugsanlega þjónustu sem bam kann að þarfnast sé að
ræða sem er langt umfram það sem menntastofnun ætti að hafa. (í frumvarpi til nýrra laga um
gmnnskóla er tekið fram í 40. grein a ð ................”til að tryggja þeim kennslu og námsaðstoð
við hæfi” . Þama kemur fram tilgangur með skimunum og athugunum og í raun að markmið
sé að tryggja bömunum kennslu og námsaðstoð).
Mjög mikilvægt er að ákvæði í leikskólalögum séu hliðstæð ákvæðum í lögum um
grunnskóla. Enn brýnna er að ákvæði séu skýr í ljósi nýmæla um málskotsrétt sbr. 30. grein.

Leikskólanefnd Kópavogs telur að greinin óbreytt leggi óraunhæfar ljárhagslegar og
starfslegar skyldur á sveitarfélög og starfsfólk leikskóla.
23. grein.
í stað “skólamálum” (í fyrirsögn og texta) standi: leikskólamálum.
Greinin breytist þannig að tryggt sé að leikskólamir fái faglega ráðgjöf sérfræðinga í
leikskólauppeldi og menntun svo staðið sé vörð um hugmyndafræði leikskóla.
24. grein.
Yfirskrift kaflans IX er “Stofnun og rekstur leikskóla” . Þama ætti að kveða á um að
sveitarfélög skuli reka leikskóla eða tryggja bömum leikskóla með öðmm hætti. Bætt verði
inn ákvæðum sambærilegum og era í 7. grein gildandi laga.
26. grein.
Yfirskrift greinarinnar breytist í: Innritun pg skráning.
Rökstuðningur: Yfirskrift verði lýsandi fyrir innihald.
28. grein.
“Og/eða” í næst síðustu málsgrein nefndarinnar verði og.
Rökstuðningur: Mikilvægt er að skólastjómandi hafi þekkingu á því skólastarfi sem hann ber
ábyrgð á. Eins og bent er á í skýringum með frumvarpinu fer þeim kennurum fjölgandi sem
hafa réttindi bæði á leik- og grunnskólastigi.
29. grein.
Lög um leikskóla, svo og aðalnámskrá em til þess ætluð að tryggja rétt og aðbúnað bama og
standa vörð um leikskólamenntun og umönnun þeirra. Bæði lögin og námskráin eru víð og
sveigjanleg og innan þeirra rúmast margskonar þróun og nýbreytnistarf. í heild er því greinin
óþörf. Sérstaklega er óþarft að taka fram að heimilt sé að styrkja þróunarleikskóla og sérstakar
nýjungar. Ætti það að vera sérstakt keppikefli að gera slíkt.

Kópavogi, 29. janúar 2008

Ámi Þór Hilmarsson fræðslustjóri ,

Sesselja Hauksdóttir, leikskólafulltrúi

