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Þroskaþjálfafélag Islands

Reykjavík 24.1.2008

Umsögn Þroskaþjálfafélags íslands:

Þingskjal 321 -  287. mál. Frumvarp til laga um leikskóla

Þroskaþjálfafélag íslands lýsir yfir ánægu sinni með markmiðum frumvarpsins og
styrkingu þess við leikskólastigið sem fyrsta skólastig í skólakerfinu.

III. KAFLI.

Starfslið leikskóla 

6.gr. Starfslið
Við aðra málsgrein bætist setning sem skilgreinir stöðu þroskaþjálfa. Málsgreinin 
verður svohljóðandi: Leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og leikskólakennari 
skulu hafa menntun leikskólakennara, sbr. lög um menntun og ráðningu kennari og 
skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla oe framhaldsskóla. Þroskaþiálii skal hafa 
menntun þroskabiálfa sbr. lös um þroskaþiálfa nr. 18/1978. Við aðra setningu 
málsgreinarinnar bætist starfsheitið þroskaþjálfi. Setningin verður þá svo hljóðandi: 
Kveða má á um leiðbeiningar- og stjórnunarhlutverk leikskólakennara og 
þroskaþiálfa gagnvart öðru starfsliði leikskóla í reglugerð.

Rökstuðningur:
Þroskaþjálfar eru sérstaklega menntaðir til að veita bömum með sérþarfir nauðsynlega 
þjónustu til efla alhliða þroska þeirra. Þroskaþjálfun er lögvemdað starfheiti sbr. lög 
nr. 18/1978. Þeir eru ráðnir til að vera hluti af daglegu starfi leikskóla og sinna þar 
mikilvægu hlutverki í þjónustu við böm með sérþarfir. Þeir starfa faglega sjálfstætt. 
Þroskaþjálfar hafa sérstöðu miðað við aðra sérfræðinga sem falla undir 
sérfræðiþjónustu þar sem þjónusta þeirra er að fullu samofín þjónustu leikskólans. Til 
að tryggja leikskólabömum með sérþarfir þjónustu þroskaþjálfa verður að skilgreina 
stöður þeirra innan leikskólanna.

8. gr. Símenntun
Við aðra málsgrein bætist: þroskaþjálfar. Greinin verður þá svohljóðandi: 
Leikskólastjórar, leikskólakennara os broskabiálfar skulu samkvœmt ákvörðun 
sveitarstjórnar og eftir því sem kann að vera mœlt fyrir um í kjarasamningum eiga 
kost á símenntun íþeim tilgagni að efla starfshœfni sína, kynnast nýjungum í 
leikskóla- og uppeldismálum og njóta stuðnings við nýbreytni- og þróunarstarf.
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