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Efni: Umsögn Sveitarfélagsins Árborgar um frumvarp til iaga
um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við 
leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla þskj. 322 -  288. 
mál. Lagt fyrir Alþingi á 135. löggjafarþingi 2007-2008

Málið barst Sveitarfélaginu Árborg til umsagnar með bréfi menntamálanefndar 
Alþingis, dags. 12. desember 2007. Leik- og grunnskólanefndir Árborgar hafa fjallað 
um frumvarpið.

1. Almennar athugasemdir
Sveitarfélagið Árborg harmar skort á samráði við sveitarfélögin í landinu við 
samningu frumvarpsins og mótmælir ákvæði frumvarpsins um kröfu um 
meistaraprófsmenntun leik- og grunnskólakennara. Það skal tekið skýrt fram að 
sveitarfélagið telur mikilvægt að hafa á að skipa vel menntuðu starfsfólki í skólum. Sú 
breyting sem frumvarpið leggur til í menntunarmálum kennara felur hins vegar í sér 
mjög mikla breytingu á starfsmannahaldi sveitarfélaga og mun hafa í för með sér 
gríðarlegan kostnaðarauka sem vel flest sveitarfélög eru á engan hátt í stakk búin að 
mæta. Auk þess má ætla að krafa um fimm ára háskólanám komi til með að hafa í fbr 
með sér fækkun réttindakennara þegar fram í sækir. Langskólanám er kostnaðarsamt 
og tímafrekt fyrir þá sem það stunda og því ekki ólíklegt að það muni draga úr fjölda 
þeirra sem leggja myndu leik- og grunnskólakennaranám fyrir sig. Talsvert hefur 
áunnist í fjölgun réttindakennara hér á landi þó mikið vanti á það í fámennari 
sveitarfélögum. Sveitarfélagið Árborg telur að verði umrætt frumvarp að lögum geti 
það fært baráttuna fyrir íjölgun réttindakennara mörg ár aftur í tímann.
Bent skal á að þrátt fyrir ákvæði kjarasamninga um launaflokkahækkanir vegna 
tveggja ára viðbótarmenntunar og reglur um launuð námsleyfi kennara hafa örfáir 
kennarar í Sveitarfélaginu Árborg lokið tveggja ára framhaldsmenntun. Af 108 
fastráðnum leik- og grunnskólakennurum og stjómendum í Árborg eru aðeins tveir 
með meistaraprófsgráðu, einn leikskólakennari og einn grunnskólakennari.

2. Athugasemdir við einstakar greinar
í 10. og 13. gr. frv. er gerð krafa um að skólastjómendur leik -  eða grunnskóla hafi 
auk starfsheitisins leik- eða grunnskólakennari viðbótarmenntun í stjómun eða
kennslureynslu á grunnskólastigi. Það vekur furðu að í 17. gr. frv. um
skólastjómendur framhaldsskóla er aðeins gerð krafa um að stjómendur 
framhaldsskóla hafi starfsheitið framhaldsskólakennari. Þá vekur það undrun að ríkið 
skuli ætla sveitarfélögum að gera meiri kröfur til sinna stjómenda en ríkið gerir til 
stjómenda í framhaldsskólum.

3. Lokaorð
Sveitarfélagið Árborg ítrekar andstöðu sína við ákvæði frumvarpsins um
meistaraprófsmenntun leik- og grunnskólakennara og harmar að ekki var haft náið
samráð við einstök sveitarfélög við samningu frumvarpsins.


