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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um menntun og ráðningu kennara og 
skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, 288. mál

Hér á eftir fer umsögn Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga um frumvarp til laga um 
menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og 
framhaldsskóla, 288. mál, skv. beiðni menntamálanefndar Alþingis, sbr. bréf dags. 
14. desember 2007.

Eftirfarandi athugasemdir eru gerðar við frumvarpið:

3. grein. Starfskeitið leikskólakennari
í greininni er gert ráð fyrir að að ljúka þurfi meistaraprófi frá háskóla til að 
öðlast réttindi til að nota starfsheitið leikskólakennari. Fyrir þessu eru ekki 
færð veigamikil rök og þá þau helst að eðlilegt sé að gera sömu 
menntunarkröfur til leikskólakennara og grunnskólakennara. Greina þarf 
mun betur þörfina fyrir þessari lengingu ekki síst vegna þess mikla kostnaðar 
sem af henni leiðir og einnig vegna þess að mun erfiðara verður að manna 
leikskólana með menntuðum leikskólakennurum. Nú eru um 1/3 hluti 
starfsliðs við umönnun og uppeldi barna leikskólakennarar en skulu vera 2/3 
samkvæmt frumvarpinu og það gerir gerir menntunarkröfuna enn fráleitari. 
Skynsamlegra væri að bíða með auknar menntunarkröfur þar til markmiði 
um 2/3 hlutfall leikskólakennara verður náð miðað við núverandi 
menntunarkröfur og að frekari rök liggi fyrir.

ll.grein . Undanþágunefndgrunnskóla
Lagt er til að greinin falli brott og samskonar undanþáguákvæði gildi um 
grunnskólakennara og leikskólakennara sbr. 20. grein. Rökin fyrir því eru 
margvísleg. í fyrsta lagi verður að treysta sveitarfélögum og 
embættismönnum þeirra, í þessu tilfelli skólastjórum, til að fara að lögum og 
bent á að úrræði eru fyrir hendi til að kæra ráðningar ef talið er að lög hafi 
verið brotin. í öðru lagi eru hér gerðar miklu meiri kröfur en gerðar eru um
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aðrar starfstéttir. í því sambandi er sérstaklega bent á að í 20. grein 
frumvarpsins um undanþáguheimild fyrir leikskóla er ekki gert ráð fyrir 
sambærilegri undanþágunefnd. Ekki verður séð að um neinn eðlismun sé að 
ræða varðandi ráðningar grunnskólakennara og leikskólakennara.

Virðingarfyllst, 
f.h. SASS

’orvarður Hjaltqson 
framkvæmdastjóri
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