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Frumvarp til laga um leikskóla, þskj. 321 - 287. Mál - Umsögn

21.gr., 3. málsgr.: Mikilvægt er að í reglugerð sé tekið tillit til sérþarfa langveikra bama og 
barna sem búa við síðbúnar afleiðingar af völdum krabbameins í æsku. Sama á við um systkin 
þessara einstaklinga sem eru á leikskólastigi. Hugað skal að forvömum ekki síður en þjónustu 
vegna viðvarandi ástands.

22.gr., 1. málsgr.: Ekki á að þurfa "viðurkennda gremmgaraðila" til að skera úr um hvort 
böm með krabbamein og böm sem búa við síðbúnar afleingar af völdum krabbameins eigi rétt 
á sérstakri aðstoð og þjálfun. Rétturinn þarf að vera sjálfgefinn og það þarf að koma skýrt 
fram í þessari grein eða annars staðar í frumvarpinu. Þetta þarf einnig að eiga við um systkin á 
leikskólaaldri einkum m.t.t. forvama.

í athugasemdum um 22.gr. er tekið fram að réttur bama til sérstakrar aðstoðar og þjálfunar feli 
ekki í sér annað viðhorf en gert hefiir verið ráð fyrir áður skv. lögum um málefni fatlaðra og 
lögum um almannatryggingar. Þessi athugasemd verður að teljast með ólíkindum í ljósi 
baráttu foreldrasamtaka langveikra bama á síðustu tveimur áratugum fyrir auknum réttindum í 
stjómkerfmu þ.m.t. menntakerfinu. Það er einnig athyglivert í þessu tilliti að skoða stefnu 
þáverandi ríkisstjómar í málefnum langveikra bama sem kynnt var formlega í febrúar árið 
2000 og eðlilegt að spurt sé hvað varð um þau fbgru fyrirheit sem gefin voru.

26.gr.: Systkin bama með krabbamein þurfa að hafa forgang hvað leikskólavist varðar þar 
sem umönnun hins alvarlega sjúka bams er foreldrunum mjög tímafrek.

27.gr.: Heimili bama sem fá krabbamein lenda gjama í fjárhagslegum hremmingum vegna 
aukins kostnaðar og launasamdráttar af augljósum ástæðum. Hér á því að kveða skýrt á um að 
gjaldtaka í umræddum tilfellum bæði hvað varðar sjúka bamið og systkin sé óheimil. Þar sem 
um mjög fáa einstaklinga er að ræða kæmi slík ákvörðun varla niður á rekstri leikskólans.
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