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Efni: Umsöen Kennarasambands íslands um frumvarp til laea um menntun og ráðnineu kennara 
oe skólastiórnenda við leikskóla. erunnskóla oe framhaldsskóla. bski. 322 -  288. mál.

Kennarasamband íslands fagnar frumvarpinu og tekur heilshugar undir þau rök að tímabært sé að efla 

kennaramenntun og gera meistaragráðu eða sambærileg námslok að skilyrði fyrir veitingu leyfisbréfa 

leik-, grunn- og framhaldsskólakennara. Með því að jafnsetja skólastigin varðandi menntunarkröfur 

skipar ísland sér í röð hinna framsýnustu meðal þjóðanna og vitnar efni frumvarpsins um skilning á 

mikilvægi þess að vel sé vandað til uppeldis og kennslu yngstu barnanna. Sambandið fagnar lögverndun 

á starfsheiti og starfsréttindum kennara og skólastjórnenda í leikskólum.

Kennarasambandið telur áherslur í frumvarpinu um að efla bæði menntun og þekkingu í 

faggreinum og í kennarafræðum einkar mikilvægar þar sem í starfi kennara reynir jöfnum höndum á 

samskiptahæfni, færni í að miðla þekkingu og beita starfsaðferðum sem laða fram getu og hæfileika 

hvers nemanda og á góða fagmenntun sem haldið er við yfir alla starfsævina. Kröfur til menntunar 

kennara mega síst vera slakari á íslandi en í öðrum löndum en sú er raunin miðað við lágmarkskröfur um 

menntun kennara samkvæmt gildandi lögum. Eitt megineinkenni kennarastarfsins við uppahf 21. aldar 

er að ólíkum viðfangsefnum á verksviði kennara fjölgar jafnt og þétt um leið og kröfur um fagþekkingu 

og sífellda aðlögun hennar að breytingum jafnt á fræðasviðum sem og að samfélagsbreytingum hafa 

vaxið.

Erfiðar aðstæður í skólum á leik- og grunnskólastigi vegna manneklu og óánægju kennara með 

kjör sín og starfsaðstæður mega ekki spilla fyrir því mikla framfaramáli sem efling kennaramenntunar í 

landinu er. En það er vissulega umhugsunarefni að á sama tíma og almennnt samkomulag virðist vera
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um þörfina fyrir lengri kennaramenntun á íslandi fjölgar stöðugildum í grunnskólum sem eru á hendi 

kennara án kennsluréttinda og leikskólakennurum fjölgar ekki sem skyldi í leikskólum. Yfirvöld í landinu 

jafnt fagráðuneyti sem rekstaraðilar skólanna þurfa að snúa þessari óheillaþróun við þannig að 

kennarastarfið sé aðlaðandi kostur fyrir vel menntað og hæfileikaríkt fólk á öllum aldri.

í umsögn Kennarasambandsins um einstakar greinar hér á eftir er einkum bent á atriði sem 

sambandið telur að þurfi að skerpa á eða útskýra betur, tryggja framkvæmd á eða setja nánari reglur 

um en frumvarpið gefurtil kynna.

Kennarasamband íslands setur að öðru leyti en hér að ofan fram ábendingar um og 

athugasemdir við greinar: 3,4, 5 ,8 ,9 ,12 ,1 3,1 5,16 ,18 ,1 9, 20, 21, 22, 23 og 24.

3.. 4. og 5. er. um rétt til að nota starfsheiti leik-. erunn- oe framhaldsskólakennara oe 8. er. um inntak 

menntunar leik-. erunn- oe framhaldsskólakennara

í þessum greinum frumvarpsins (3-5) er í reynd fjallað um skilgreiningu á menntun kennara á 

skólastigunum þremur og þar með skilyrði fyrir leyfisbréfum til kennslu og síðan tilgreint að nánar skuli 

útfært í reglugerð (8. gr.)

KÍ hefur eftirfarandi við betta að athuga:

1) í tl. 3 í bæði 4. og 5. gr. þar sem fjallað er um leyfisbréf til kennslu í grunn- og framhaldsskólum 

sem byggja á iðnmeistararéttindum ásamt eins árs námi í kennslu og uppeldisfræðum (þ.e. nú 

30 eininga nám eða 60 ECTS) vantar að tilgreina þá viðbót við núverandi skilyrði sem tekur af 

tvímæli um 5 ára menntun og lokapróf fyrir þennan hóp kennara. Eða m.ö.o. sýnist KÍ að ef 3. tl. 

gr. 4 og 5 er lesinn og túlkaður fæst út að engu skuli bætt við menntun þessara aðila frá því sem 

nú er. Þetta þarf að laga.

2) Varðandi 8. gr. undirstrikar KÍ mikilvægi þess að við nánari skilgreiningu ínntaks menntunar í 

reglugerð verði tekið mið að tillögum nefndar um framtíðarskipan kennaramenntunar um að líta 

bæði til aukinnar menntunar og dýpri þekkingar í faggrein eða faggreinum og menntunar og 

færni í kennarafræðum.

Að öðru leyti er tekið undir umfjöllun í frumvarpinu um 8. gr. á bls. 16 í prentaðri útgáfu.

9. er. um leikskólakennara oe ráðnineu beirra

KÍ telur 9. gr. óskýra hvað varðar menntun þeirra sem sjá um sérkennslu. Túlkun greinarinnar er eins og 

fram kemur í greinargerð, að til viðbótar við 2/3 hluta stöðugilda reiknast störf leikskólastjóra og
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aðstoðarleikskólastjóra, störf vegna sérkennslu o.s.frv. Ekki er tilgreint í greinargerðinni hvaða menntun 

þeir sem sinna sérkennslu skuli hafa, en þeir tilheyra 1/3 hlutanum.

Til að taka af allan vafa um það telur KÍ brýnt að það komi skýrt fram og leggur til að við 1. mgr. bætist 

eftirfarandi: „ Til að vera ráðinn við sérkennslu skal umsækiandi hafa öðlast levfi til bess að nota 

starfsheitið leikskólakennari eða hafa aðra sérfræðimenntun sem nvtist í starfi".

Sérkennslan er mjög mikilvægur þáttur leikskólastarfs og afar slæmt ef það er óljóst hvaða 

menntunarkröfur á að gera til þeirra sem ráðnir eru í þau störf. Skýringin á þessari sérstöðu leikskólans 

miðað við önnur skólastig er, að til allrar kennslu í grunn- og framhaldsskólum er gerð krafa um leyfisbréf 

á meðan það gildir einungis um 2/3 hluta stöðugilda við kennslu í leikskólum. Með þessu móti er einnig 

opnað fyrir það að ráða aðra sem hafa sérfræðimenntun. Á það t.d. við um þroskaþjálfa, iðjuþjálfa og 

einstaklinga með BA próf í sálarfræði.

12. er. um ráðnineu grunnskólakennara oe sérfræðinea.

KÍ gerir athuesemd við 3. og 4. mgr.:

KÍ telur rétt að tilgreina menntunarskilyrði „sérfræðinga" skv. greininni það er til dæmis að tilgreina að 

beir hafi háskólapróf eða starfsréttindi á sínu sérsviði.

KÍ bendir ennfremur á að í þessari grein um grunnskólakennslu á hendi „sérfræðinga" (orðalag í 

greininni) kann að vel athuguðu máli að vera ástæða til að setja önnur mörk á mínútufjölda en í 

samskonar ákvæði í lögum um framhaldsskóla ,þ.e. 240 mínútur (sbr. einnig 16 gr. frumvarpsins um 

sama).

13. erein um ráðnineu skólastiórnenda grunnskóla oe athugasemd um sama atriði í 23. gr.

KÍ tekur undir áherslu Skólastjórafélags íslands á að til þess að vera ráðinn skólastjóri eða 

aðstoðarskólastjóri við grunnskóla skuli umsækjandi hafa, auk starfsheitis grunnskólakennara, 

viðbótarmenntun í stjórnun og kennslurevnslu á grunnskólastigi (ekki annað hvor t eins og stendur í 

texta frumvarpsins). KÍ bendir ennfremur á að í 7. grein grunnskólalaga er við skipun skólastjóra áskilin 

starfsreynsla við skólastjórn í grunnskóla en slík ákvæði er ekki að finna í frumvarpinu. Eðlilegt væri að 

mati KÍ að auka faglegar kröfur til menntunar skólastjórnenda líkt og gert er til kennara með þessu 

frumvarpi.

3



Athugasemd við 23. gr. um mat á umsóknum og forgang til starfs.

Gerð er sama athugasemd og hér að ofan, þ.e. að í 2. línu 1. málsgreinar falli brott orðið eða en í staðinn 

komi, (komma). Þannig séu tekin af tvímæli um að við ráðningu sé litið bæði til stjórnunarmenntunar og 

starfsreynslu við stjórnun.

15. er. um sérstðk tilvik oe 19. er. um sama efni.
KÍ leggurtil að síðasti ml. fyrstu mgr. ereina 15 oe 19 endi svona: „ ... enda standi slíkt afleysingarstarf 

án auglýsingar ekki lengur en til loka skólaárs. (eða til 31. júlí ár hvert)."

16. er. um starfslið framhaldsskóla oe ráðnineu bess.

Gerð er sama athugasemd við 3. mgr. 16. greinar um ráðningu sérfræðinga og gerð var við 3. og 4. mgr. 

12. gr. hér að framan, það er að tilgreina þarf hver er tilskilin menntun slíkra aðila annaðhvort í 

lögunum eða í reglugerð sem þá þarf að tilgreina heimildarákvæði um. Um sama er fjallað í 15. gr. 

gildandi laga og reglugerð 694/1998 við greinina.

18. er. um auelvsingar og ráðninear (í framhaldsskólum).

KÍ gerir ekki beina breytingartillögu við greinina en bendir á að 31. maí fellur utan starfstíma 

framhaldsskóla (það er starfstíma nemenda og kennara) eins og hann hefur verið skilgreindur mörg 

undanfarin ár. Allirframhaldsskólar hafa nýtt heimild til að flýta upphafi 9 mánaða starfstíma (hliðra 

skólaárinu) þannig að starfstíminn hefst á bilinu 23.-25 ágúst eða bar um bil og endar 9 mánuðum síðar 

eða á bilinu 22. -24. maí. Jafnvel þó ákvæði frumvarpsins um lengingu úr 175 dögum í 180 komi til 

framkvæmda félli ofangreind dagsetning líklega oftast utan starfstíma. KÍ gerir sér á hinn bóginn Ijóst 

að kennslumagn í einstökum framhaldsskólum ræðst meðal annars af niðurstöðum innritunar nemenda í 

júní ár hvert og því má alltaf gera ráð fyrir kennararáðningum síðar en í maí. Ábending KÍ beinist því fyrst 

og fremst að því að aðilar leitist við að ráða í störf á virkum starfstíma kennara í skólunum með tilliti til 

eðlilegs samráðs og upplýsingagjafar.

19. gr. um sérstök tilvik

KÍ telur að greinin yrði skýrari með því að vísað yrði til laga nr. 70/1996 og reglna nr. 464/1996 

um auglýsingar á lausum störfum með síðari breytingum. Varðandi reglurnar telur KÍ betra annaðhvort 

að skrifa 2. gr. þeirra inn í textann að fullu (en ekki að hluta eins og gert er) eða vísa til reglnanna í heild 

sinni ásamt lögunum.
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20. er. um undanbáeuheimild fvrir leikskóla.

KÍ telur rétt að við ráðningu einstaklings án leyfisbréfs á leikskólastigi í starf samkvæmt greininni njóti sá 

sem hefur menntun sem aðstoðarleikskólakennari ( Diploma á háskólastigi sem er í dag 45 einingar) eða 

sambærilega menntun sem nýtist til starfa í leikskólum, forgangs á eftir þeim sem hefur B.Ed. próf á sviði 

uppeldis- og kennslufræða sbr. 23. gr.

21. er. um undanbáeunefnd grunnskóla.

Sama ábending og í 12. grein varðandi viðmið um minútufjölda þ.e. 240 mínútur þegar um er að ræða 

störf „sérfræðinga" skv. frumvarpinu.

22. gr. um undanbáeunefnd framhaldsskóla.

1) KÍ leggur eindregið til að undanþágunefndin verði skipuð fiórum fulltrúum en ekki þremur eins og gert 

er ráð fyrir. Fjórði fulltrúinn á að mati KÍ að vera tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastiesins.

2) KÍ telur rétt að inn í ereinar 21 oe 22 verði bætt samhljóða ákvæðum um forgang einstaklinga með 

háskólapróf/starfsréttindapróf í auglýstri kennslugrein umfram aðra og ennfremur sé litið til 

kennslureynslu þegar veitt er undanþága til að ráða leiðbeinanda til starfs í grunn- eða framhaldsskóla 

skv. greinunum. Rökin fyrir þessu eru fyrst og fremst þau að með sama hætti og í 23. grein er fjallað um 

forgang til starfs á grundvelli menntunar sé ástæða til að svipað gildi þegar ráða þarf leiðbeinendur til 

starfa auk kennslureynslu. Tillögur KÍ um þetta efni miða fyrst og fremst að því að þegar ekki fást 

framhaldsskólakennarar til starfa þrátt fyrir auglýsingar sé ávallt leitast við að ráða leiðbeinendur með 

sem besta menntun og reynslu til að gegna kennslustörfum tímabundið.

24. gr. um gildissvið levfisbréfa oe úteáfu beirra

1) KÍ telur nauðsynlegt að skilgreina efni 1. tl. nánar og tiltaka 2 elstu árganga leikskólans.

2) KÍ telur að þriðju og fjórðu öftustu málsgreinar 24. greinar um leik- og grunnskólakennara með a.m.k. 

60 eininga (samsvarar nú 30 einingum eða einu háskólaári með fullgildum námslokum) viðbótarnám í 

stjórnun eða sérkennslu þurfi að skýra ítarlega í reglugerð sbr. síðasta málslið greinarinnar. Miðað við 

orðanna hljóðan má spyrja sig hvort í frumvarpinu felist að þeir sem hafa leyfisbréf á báðum 

skólastigum (leik- og grunnskólastigi) á grundvelli viðbótarmenntunar í sérkennslu eða stjórnun hafi a. 

ótakmarkað leyfisbréf á báðum skólastigum, b. leyfisbréf sem er takmarkað við sérkennslu eða 

skólastjórnun sbr. orðalagið "starfa sem slíkur"í greininni eða c. réttindi sem afmarkast ennfremur af 

1. og 2. tl. 24. greinar. Þessi atriði þarf að mati KÍ að skýra meðal annars með tilliti til
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jafnræðissjónarmiða og áherslna sem annars koma fram í frumvarpinu um menntun og sérhæfingu 

kennara.

Reykjavík 24. janúar 2008 

Fyrir hönd Kennarasambands íslands og aðildarfélaga 

Eiríkur Jónsson, formaður, Elna Katrín Jónsdóttir, varaformaður
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