
Alþingi 
Erindi nr. Þ / S S / ý / f j — 

komudagur
Nefndarsvið Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Reykjavík, 23. janúar 2008

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um leikskóla.
öryrkjabandalagi íslands hefur borist til umsagnar frumvarp til laga um leikskóla 
ÖBÍ fagnar þeim breytingum sem gerðar eru á lögunum og þeim áherslum sem 
þar koma fram um réttindi og velferð barna. Hins vegar eru gerðar athugasemdir 
við eftirfarandi atriði.

Eins og fram kemur í athugasemd við lagafrumvarpið er frumvarpinu ætlað að 
skapa stutta og hnitmiðaða rammalöggjöf með samhljóm við önnur skólastig. 
Athygli vekur að ekki er að finna sérstakan kafla í frumvarpi til leikskólalaga sem 
fjallar um réttindi nemenda á leikskóla, t.d. nemendur með sérþarfir og nemendur 
með annað móðurmál en íslensku. í frumvarpi til laga um grunnskóla er sérstakur 
kafli um réttindi og skyldur nemenda, sbr. IV. kafli frumvarpsins. Er ekki síður 
mikilvægt að réttindi nemenda á leikskóla séu vel skilgreind í lögum um leikskóla, 
sbr. réttindi nemenda í grunnskóla, og að tryggja þann samhljóm í lögunum eins 
og stefnt er að með frumvarpinu. Um mikilvægi þess að sérstaklega sé fjallað um 
réttindi nemenda í lögum um leikskóla má nefna sem dæmi réttindi heyrnarlausra 
barna sem tala táknmál og eiga það sem fyrsta mál/móðurmál. I lögum um 
leikskóla þarf að tryggja réttindi þessara barna þannig að þeim verði tryggður 
réttur til máls. Tryggja verður hevrnarlausum börnum málumhverfi (táknmál) á 
leikskóla svo þau fái notið þeirrar menntunar og leikskilyðra sem leikskólinn hefur 
upp á að bjóða sbr. 2. gr. frumvarpsins. Miðað við þá reynslu sem er af 
núgildandi lögum og aðalnámskrá leikskóla þá tryggja þau ekki rétt heyrnarlausra 
barna til máls og hefur málþroski þeirra á táknmáli ekki náð að uppfylla það 
viðmið sem gengið er út frá að heyrnarlausir nemendur hafi náð við upphaf 
skólagöngu í grunnskóla og fram kemur í aðalnámskrá grunnskóla.

Réttindi barna með sérþafir ættu einnig að eiga heima í sérstökum kafla um 
réttindi nemenda í leikskóla þar sem fjallað væri um rétt þeirra til að komið sé á 
móts við námsþarfir þeirra sbr. 17. gr. laga um grunnskóla.



í 2. mgr. 9. gr. frumvapsins er fjallað um foreldra sem ekki tala íslensku eða nota 
táknmál. Þar segir að skólinn skuli leitast við að tryggja foreldrum túlkun á 
upplýsingum sem nauðsynlegar eru vegna samskipta foreldra og skóla. Að mati 
ÖBÍ er ástæða til að breyta þessu ákvæði á þá leið að skólanum sé skylt að 
tryggja foreldrum sem nota táknmál túlkun á upplýsingum sem nauðsynlegar eru 
vegna samkskipta foreldra og skóla. í þessu sambandi er vísað í Héraðsdóm 
Reykjavíkur frá nóvember 2005 en niðurstaða dómsins fól í sér skyldu 
Reykjavíkurborgar til að ábyrgjast túlkaþjónstu í foreldraviðtölum í grunnskóla 
fyrir foreldra sem nota táknmál.
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