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Frumvarp tíl laga um framhaldsskóla

Heimili og skóli átti fulltrúa í nefiid um endurskoðun framhaldsskóla. Störf nefiidarinnar voru 
með nokkrum öðrum hætti en starf annarra laganefiida og nefiidin hóf störf síðar en hinar 
nefiidimar. Margt gott er að finna í frumvarpinu sem miðar að því að efla framhaldskólastigið, 
gera það sveigjanlegra og þannig betur í stakk búið til að koma til móts við þarfir 
fjölbreytilegs og sífellt stækkandi nemendahóps.

Heimili og skóli fagnar sérstaklega aukinni aðkomu foreldra að námi bama sinna í 
framhaldsskólum þar sem sjálfræðisaldur var hækkaður í 18 ár fyrir þó nokkru. í þessum 
lögum er í fyrsta sinn gert ráð fyrir þátttöku foreldris í skólanefiid fiamhaldsskóla og 
foreldraráð verður lögbundið.

Lögin gera á margan hátt ráð fyrir að yfir 95% nemenda úr útskrifuðum árgangi í grunnskóla 
hefji og vonandi klári nám í framhaldsskóla en brottfall íslenskra nemenda úr 
framhaldsskólum er með því allra hæsta í Evrópu. Ef stefiia okkar á íslandi er að 
framhaldsskólinn sé í raun fyrir alla nemendur þá hefði mögulega þurft að stíga stærri skref en 
gert er í frumvarpinu til að tryggja jafhræði til aðgengis og þátttöku í námi á 
framhaldsskólastigi. Má í því sambandi helst nefna gjaldfría skóla fram að 18 ára aldri, þ.e. 
engin skólagjöld og fií námsgögn.

Einnig er brýnt að styrkja stoðþjónustu skólanna enn fiekar til að tryggja sem besta þjónustu 
fyrir alla nemendur, ekki síst nemendur sem eiga við námserfiðleika að stríða eða persónulega 
erfiðleika sem geta hamlað þeim í námi. Sömuleiðis er ljóst að háu brottfalli úr 
fiamhaldsskólum verður ekki viðsnúið nema til komi aukin stuðningur við einstaka 
nemendur. Sérkennarar þurfa að starfa á framhaldsskólastigi og eins þarf að tryggja 
nemendum aðgang að sálfræðiþjónustu sem og þjónustu hjúkrunarfræðinga. Aukið val og 
einstaklingsmiðaðra nám kallar einnig á aukna þjónustu fagmenntaðra náms- og 
starfsráðgjafa.
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Hér á eftir fara athugasemdir samtakanna við einstaka greinar frumvarpsins:

5. erein - Skólanefiidir
Heimili og skóli fagnar því að foreldrar fái í fyrsta sinn áheymarfulltrúa í skólanefnd með 
málfrelsi og tilllögurétt. Þessi breyting er mikilvægt skref í þá átt að efla samstarf 
forráðamanna og skóla, gera það formlegra og sýnilegra. Foreldrar eru bakhjarlar nemenda og 
eiga að standa vörð um að hagsmuna þeirra sé gætt í öllum ákvörðunum sem teknar eru af 
skólanefnd.

8. grein -  Starfalið framhaldsskóla
Hér vantar samræmingu við 11. gr. laga um grunnskólalaga og 6. og 7. gr. laga um leikskóla 
um að starfsmenn skuli vera með hreint sakavottorð og að þeir séu bundnir þagnarskyldu um 
hagi nemenda og foreldra þeirra nema um tilkynningaskyld mál sé að ræða samkvæmt 
bamavemdarlögum. Lagt er til að við 8. grein verði bætt:

“ÓheimiU er að ráða til starfa einstakling sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á ákvæðum 
XXII. Kafla almenttra hegningarlaga. Við ráðningu skal liggja fyrir sakavottorð eða 
heimild skólastjóra til að afla upplýsinga úr sakaskrá. ”

15. grein- Námgeiningar
I lögunum er gert ráð fyrir lengingu skólaársins úr 145 dögum í 180. Hér er verið að 
samræma lengd skólaársins við lengd grunnskólans þó sú ákvörðun sé enn umdeild víða um 
land. Nemendur á framhaldsskólaaldri eru svolítið öðruvísi hópur en grunnskólanemendur og 
óvíst hvort það þjóni tilætluðum tilgangi að lengja skólaárið um rúm 20%. Nokkrir 
framhaldsskólar útskrifa í dag nemendur á þremur árum, og einn á tveimur, án þess að 
skólaárið hafi verið lengt.

16. grein - Framhaldsskólapróf
Heimili og skóli telur að lagatextinn veiti ekki tryggingu fyrir því að framhaldsskólar muni 
bjóða upp á þennan möguleika. Almennar brautir hafa ekki verið starfræktar í mjög mörgum 
skólum á höfuðborgarsvæðinu undanfarin ár og því hafa nemendur þurft að sækja skóla fjarri 
heimilum sínum. Ljóst er að margir nemendur hafa þörf fyrir úrræði sem þetta og því þarf að 
tryggja að framboð sé tryggt sem víðast.

Enn fremur leggja samtökin áherslu á að tryggt verði að þjónusta sérkennara verði til staðar í 
skólunum til að þessi námsleið skili sem flestum nemendum sem hana munu stunda árangri.

24.-28. grein -  Starfagreinaráð og starfsgreinanefa d. vinnggtaðanám
Gæta verður að því að sú þekking sem fyrir er í starfsgreinaráðum og stofnunum þeim 
tengdum glatist ekki, bæði hvað varðar fagþekkingu, upplýsingar og gæði sveinsprófa, 
nemaleyfi og aðra þá þætti sem lúta að starfsnámi. Starfsnám á íslandi er með því besta sem 
þekkist í Evrópu, einkum vegna öflugs samráðs atvinnulífs, starfsgreinaráða og skóla um 
uppbyggingu og endurmat á námi og námsleiðum. Tryggja þarf að fulls samræmis sé gætt 
milli skóla við útgáfu á atvinnulífstengdum prófgráðum og að vinnustaðanám verði eflt enn 
frekar.

36. grein -  Heilsuvernd. hollustuhættir. fnrvarnir
Kveða barf skvrar á um þiónustu heilbrigðisstarfsmanna og stoðbiónustu almennt í 
framhaldsskólum. Allir nemendur framhaldsskóla ættu að hafa gott aðgengi að þjónustu 
sálfræðinga og hún ætti að vera ókeypis fyrir ósjálfráða nemendur. Best væri ef slík þjónusta
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væri í boði innan veggja skólanna. Þjónusta hjúkrunarfræðings ætti einnig að vera til staðar 
innan veggja skólans á skólatíma. Mjög mörg ungmenni glíma við heilsufarsleg vandamál 
bæði líkamleg og andleg og gott aðgengi að fagfólki er því mikilvæg og getur dregið úr líkum 
á að vandi þeirra verði til þess að viðkomandi nemendur falli brott úr námi. í flestum skólum 
er alltof mikið álag á náms- og starfsráðgjöfum vegna persónulegra vandamála nemenda. 
Þessu þarf að breyta með því að fjölga fagfólki innan skólanna og gera þá um leið náms- og 
starfsráðgjöfum auðveldara um vik að sinna ráðgjöf og fræðslu á sínu sérsviði.

37. grein -  Náms- og starferáðeiðf
Samhliða auknum áherslum á val nemenda og einstaklingsmiðað nám er mikilvægt til að 
tryggja hagsmuni nemenda að þeir hafi skýran rétt til þjónustu fagmenntaðra náms- og 
starfsráðgjafa. Heimili og skóli leggur áherslu á og styður lögvemdun á fagheiti náms- og 
starfsráðgjafa líkt og kennara.

38. grein - Námsfcrilsakrá
Tryggja þarf foreldrum ósjálfráða nemanda aðgengi að upplýsingum um nám og 
námsframvindu. Nú þegar hafa foreldrar aðgang að slíkum upplýsingum í gegnum Innu og 
skylda þarf skóla til að bjóða upp á slíkt. Þannig leggja samtökin til að 38. grein, 1. mgr., 
hljóði svo:

“Framhaldsskóla ber skylda til að varðveita upplýsingar um nám nemenda og veita 
nemendum ogforeldrum ásjálfráða nemenda aðgang að þeim.... ”

45. grein -  Giaidtðknheimildir opinberra framhaldsskóla
Til að tryggja jafiirétti til náms og stuðla að því að allir nemendur stundi nám í framhaldsskóla 
frarn til 18 ára aldurs leggur Heimili og skóli áherslu á að ósjálfráða nemendur greiði ekki 
innritunargjald.

50. grein - Foreldraráð
Heimili og skóli fagnar því að foreldraráð verði lögbundin skylda í hveijum framhaldsskóla. 
Reynsla undafarinna ára hefur sýnt fram á ótvíræða þörf á auknu samstarfi skóla og 
forráðamanna ólögráða nemenda, s.s. í tengslum við skemmtanir og ágang markaðsafla að 
skólunum og nemendum.

Lagt er til að í stað þess að foreldraráð setji sér starfsreglur setji ráðherra reglugerð um 
starfsemi ráðanna. Lagt er til að 50. grein, 2 mgr., hljóði svo:

“Kjósa skal í stjórn ráðsins á aðalfundi þess. Foreldraráð tilnefnir einn áheyrnarfulltrúa í 
skólanefhd. Menntamálaráðherra setur reglugerð um starfsemi foreldraráða i  samráði við 
kennara, skólameistara ogforeldra. ”

51. grein - Námggfign
Til að tryggja jafnrétti til náms og stuðla að því að allir nemendur stundi nám í framhaldsskóla 
fram til 18 ára aldurs þurfa námsgögn að vera ókeypis líkt og tíðkast í mörgum 
nágrannalöndum okkar. Heimili og skóli leggur til breytingar á 51. grein þessa efiiis og að hún 
hljóði svo:

“Nemendur yngri en 18 ára skulu ekki bera neinn kostnað vegna námsgagna. ”
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