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Almennt um fr
í fyrri hluta umsagnar Kennarasambands íslar 
koma fram meginsjónarmið þess til helstu bre 
eru gerðar athugasemdir við einstakar greinar

umvarpið
ds um frumvarp til framhaldsskólalaga 

;ytinga sem það boðar. I síðari hlutanum 
frumvarpsins.

ra

fulls

Starf að smíði fi
Frumvarpið er að hluta til byggt á vinnu starfs 
sérstaklega á skýrslu Starfsnámsnefndar „ Nýr 
minna á tillögum starfshópa um almenna braut 
skipulagi náms og námsframboðs grunnskóla 
um aukna náms- og starfsráðgjöf hafa ekki eð 
starfshóps um fjar- og dreifnám eru í engu til 
inngangi greinargerðar með frumvarpinu um 
tillagna og sjónarmiða stenst því ekki. Frumvi 
embættismanna menntamálaráðherra. Boðað 
framhaldsskólalaga 5. nóvember 2007 en 
saman 18. apríl. Fulltrúar Kennarasambandsiri: 
frumvarpið úr nefndinni til menntamálaráðhei r; 
veigamiklum atriðum og lögðu fram yfírlýsin, 
fylgiskjal 1).

Dreifstýrt nánj 
KI telur ýmis atriði í fhxmvarpi til framhaldss 
nám og skólastarf í framhaldsskólum svo sem 
námi og námsframboði og um að færa meiri á 
frumvarpsins um aukið sjálfstæði og frelsi sk 
gera þrennt í senn: Setja viðmið í aðalnámskrá 
staðfesta þær og að setja þeim viðmiðunamáni: 
aðalnámskráin feli í sér faglegar leiðbeiningai 
skólunum verði treyst fyrir þessari vinnu. H1 
faglegan og fjárhagslegan stuðning og að hafí 
tryggja réttindi nemenda.

mvarpsins
hópa að 10 skrefa samkomulaginu og þá 
framhaldsskóli“ (júní 2006) en mun 

og um sveigjanleika og fjölbreytni í 
og framhaldsskóla. Tillögur starfshóps 
ilegt vægi í frumvarpinu og tillögur 

^reindar. Fullyrðing frumvarpshöfunda í 
náið tillit hafi verið tekið til allra 

árpið er að töluverðu leyti verk 
yar til lokafundar í endurskoðunamefhd 

kipuð nefnd hafði þá síðast komið 
s höfnuðu að taka þátt í að afgreiða 
a því engin sátt væri um það í 

*u sem tilgreinir ástæður þessa (Sjá

sframboð
cólalaga jákvæð og til hagsbóta fyrir 
tillögur um að draga úr miðstýringu í 

álbyrgð á þessu til skólanna. En markmið 
<j)la verða marklaus ef stjómvöld ætla að 

um námsbrautarlýsingar skóla, 
skrár. Kennarasambandið vill að 
um gerð nýrra námsbrautalýsinga og að 

uttverk stjómvalda er að veita þeim 
eftirlit með gæðum námsins til að
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Nýtt einingakerfi og
KÍ er ekki andvígt því að núverandi einingake

engri starfstími
*fi framhaldsskólanna verði

endurskoðað en bendir á að öll vinna við máli S er eftir sem og að sýna fram á faglegt
ólastarfið í heild. Engin efnisleg rökgildi breytingarinnar fyrir nám nemenda og sk 

koma fram í frumvarpinu fyrir lengingu skólaiirsins önnur en þau sem eru í skýrslunni
þar tengdust þau áformum um að stytta 
3ví að skerða námið.

Breytt námsskipan til stúdentsprófs (2004) en 
námstíma til stúdentsprófs meðal annars með 
Menntamálaráðherra hefur að vísu lýst því yfi: opinberlega eftir að frumvarpið var 
lagt fram að sú skýrsla og efni hennar hafi verið lagt til hliðar.

Einnig er óljóst hvort skólar fái greiddiin kostnað við vinnudaga nemenda 
umfram 180 því í umsögn fjárlagaskrifstofu Ij 
fylgiskjali með því er 180 daga lágmarkið um 
við mat á kostnaði. Og þrátt fyrir að skilgrein:
vinnuframlagi þeirra en ekki kennslustundafjölda eiga rekstrarframlög skólanna samt

ármálaráðuneytis um frumvarpið í 
vinnudaga nemenda notað sem hámark 
eigi námseiningar nemenda út frá

da þeirra. Þá er fullyrðingin í 4. lið 
með frumvarpinu beinlínis röng um að

m.a. að miðast við áætlaðan kennslustundafjö 
kaflans um nýtt einingakerfi í greinargerðinni 
þar komi fram sjónarmið starfshóps um sveigjianleika og fjölbreytni í skipulagi náms 
og námsframboðs grunnskóla og framhaldssk<)la.

Stúdentspróf og jafngilding
KÍ tekur undir markmið frumvarpsins um að í 
almennt og víðfeðmt og veiti góðan undirbúni 
sveigjanleika og íjölbreytni í námsinntaki og 
Markmið frumvarpsins um jafngildingu bókn: 
er áréttað að það verði að vera tryggt að prófi^ 
til náms í íslenskum og erlendum háskólum 

Vegna þess að frumvarpið tilgreinir h\ 
stúdentsprófs er ekki hægt að ráða af efrii þes 
námstimann og þar með að skerða námið lifi 
um framhaldsskóla verði tilgreindar eftir atvil: 
einingar nýjar sem námseiningafjöldi til stúde 
af öll tvímæli um að fyrri áformum um styttingi 
verið ýtt til hliðar. KÍ ítrekar hér fyrri samþyl 
skerðingu á námi.

KÍ vill að skólar hafi með nýjum löguijn 
nemendum upp á jafngilt og sambærilegt nám 
framhaldsskóla sem nú miðast við ljögurra 
miðað við sama nemendafjölda. KÍ leggur áh( 
vilji stjómvalda til að styrkja svigrúm og forso 
nemendum upp á einstaklingsmiðað nám og 
hluti nemenda sem það vill geti útskrifast á st; 
og á lengri tíma. Þessum þremur kostum þarf 
frumvarpinu.

í stað 45 eininga kjama vill KÍ tiltekm 
námsbrautum (byggt á tillögum ESB og OEC 
tungumálum, stærðfræði, raungreinum, tjánin 
samfélagið í nútíð og fortíð og tengsl þess við 
fengið það verkefni að útfæra þessa lykilfæm 
hæfi.

bóknáms og verknáms
lenskt stúdentspróf verði áfram 

ibg fyrir frekara nám og um aukinn 
námsframboði til stúdentsprófs. 
íims og verknáms eru góð en jafnframt 

veiti nemendum áfram almennan rétt

m

orki einingafjölda né námstíma til 
hvort fyrri áform um að stytta 

^nn. Því vill KÍ að í 18. gr. nýrra laga 
um 140 núverandi einingar eða 240 
ntsprófs. Mikilvægt er að Alþingi taki 
gu námstíma og skerðingu náms hafi 

1 Jctir sínar gegn öllum hugmyndum um

jafn góða aðstöðu til að bjóða 
og nú. Það merkir að ijárhagsrammi 
140 eininga nám verði ekki þrengdur 

rslu á að i frumvarpinu birtist ótvíræður 
ndur framhaldsskóla til að bjóða 
ismunandi hraða í námi þannig að sá 

ýttri tíma en nú er, á sama tíma og nú er, 
að gera jafiihátt undir höfði í

lykilfæmiþætti í námi á öllum 
D) svo sem í móðurmáli, erlendum 
»u, samskiptxnn og upplýsingatækni, um 
umheiminn. KÍ vill að skólum verði 
þætti í námi allra nemenda og við þeirra
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KÍ vill að ný lög um framhaldsskóla ti 
samstarfi framhaldsskóla og háskóla um nám:

Viðbótarnám við fi
KÍ telur viðbótamámið vera mikilvægt skref e 
hvemig og hvar því verði komið fyrir, hvemig 
skýra leiðir til áframhaldandi náms á háskólasi

ilgreini fyrirkomulagið á tengslum og 
SLmdirbúning nemenda.

amhaldsskóla
ti að skýra þurfi betur skipulag þess, 
það verði uppbyggt. Einnig þarf að 
igi þar sem það á við.

Verknám og starfsnám - vinnustaðanám
KÍ styður tillögur um breytt skipulag á starfs- og verknámi og vinnustaðanámi en telur 
að skilgreina þurfi betur annars vegar verksvið starfsgreinaráða og hins vegar 
skólanna varðandi skipulag og ábyrgð. KÍ styður tillögur um meiri ábyrgð skólanna á 
vinnustaðanáminu en bendir jafnframt á að óhjjákvæmilega gerir þetta kröfu um 
stóraukið ljármagn. KÍ vill að vinnustaðanámssjóður verði stofnaður sem fyrst með 
tryggum fjárframlögum þannig að markmið fr|umvarpsins um að efla iðn- og verknám 
verði annað og meira en orðin tóm.

Framhaldsskólapróf, fræðslusl ylda, þjónusta og ráðgjof
Stefna Kí er að skólaganga ólögráða nemenda 
sambærilegra réttinda írá upphafi skyldunáms

verði samfelld og að nemendur njóti 
og til 18 ára aldurs.

Framhaldsskólapróf og fræðsluskylda til 18 ára aldurs eru mikilvæg skref í þessa átt. 
Hér þarf þó að gera betur því óljóst er hvaða r íttarbætur eru hér á ferðinni fyrir 
nemendur. I frumvarpinu þurfa að birtast skýr iri áform stjómvalda um að þau ætli að 
taka á sig meiri ábyrgð á námsvist og skólagöngu ólögráða nemenda. KI vill að 
fræðsluskyldan feli í sér skilgreindan rétt nem,enda til framhaldsskólavistar í grennd 
við heimili sitt. Þetta myndi sérstaklega gagnast þeim nemendum á 
höfuðborgarsvæðinu sem komast ekki inn í þé skóla sem þeir sækja um.

KÍ telur ákvæðin um nemendur með st rþarfir, nemendur sem hafa annað 
móðurmál en íslensku og ákvæðin um heilsuvemd, hollustuhætti og forvamir betri og 
skýrari en í gildandi lögum en vill að stjómvö d axli meiri ábyrgð á námi og 
skólagöngu þessara hópa. Tillögur um foreldrasamstarf eru löngu tímabærar. KI vill
að tillögur starfshóps um náms- og starfsráðgj
samkomulagið verði í nýjum lögum um framl aldsskóla. í frumvarpinu verða einnig
að vera ákvæði um skólabókasöfn eins og er í

Gjaldtaka og nái ískostnaður

öf í tengslum við 10 skrefa

gildandi lögum.

Kl leggur áherslu á gjaldfrjálsa skólagöngu til 18 ára aldurs eins og tillögur gerðu ráð 
fyrir og aukinn stuðning við ólögráða nemendjur sem ekki eiga kost á að sækja 
framhaldsskóla daglega frá heimili sínu m.a. með hækkun á dvalarstyrk og aðgengi að 
galdfrjálsu fjar- og dreifnámi sem stenst tilski 
um að koma til móts við kostnað nemenda ve
KÍ. Ef nægir fjármunir fylgja þessum ákvæðujn þá styrkir þetta fjárhagsleg skilyrði 
nemenda til að ganga í framhaldsskóla.

dar gæðakröfur. Tillögur frumvarpsins 
>na námsgagna em í samræmi við stefnu

Fjar- og dri
KI vill að settar verði skýrar reglur um íjar- o 
starfshóps um fjar- og dreifnám sem vann að 
verður aðalnámskrá framhaldsskóla hvað var 3; 
fjámámsnemenda. Þetta er grunnforsendan fy:i 
skóla og hlutverk kennara. Setja þarf reglur

iifnám
dreifnám á grundvelli tillagna 

10 skrefa samkomulaginu. Endurskoða 
ar réttindi og skyldur 
r ákvörðunum um þjónustuskyldur 

gjaldtöku í fjamámi og vill KÍ aðum

3



ólögráða nemendur verði þar undanþegnir. Fjc rkennsia feiur í sér breytingar í 
kennsiuháttum sem munu hafa áhrif á gæði í skólastarfi til framtíðar og því er löngu 
tímabært að farið verði yfir aiiar hiiðar íjarkennsiunnar til að skapa henni þann 
faglega ramma sem þar þarf að vera.

Stjórnun og starfslið framhaldsskóla
KÍ styður ákvæði um skólafundi en viii að setl: verði reglugerð um þá tii að skýra 
verksvið þeirra m.v. faglegt verksvið kennarafunda. KÍ er andvígt breytingunum sem 
frumvarpið leggur til að gerðar verði á vald- og verksviði kennarafunda. Þær eru 
hvorki faglegar né skynsamlegar eða í samræmi við markmið frumvarpsins um aukið 
hiutverk kennarafunda við námskrárgerð og stefhumótun skóla. I tillögunum um 
skólanefndir er farið úr öskunni í eidinn þar sem ekki er lengur tryggt að kennarar 
eigi þar áheymarfulltrúa. KÍ viil sömuieiðis að heimildarákvæði um að kennarar geti 
sótt um námsorlof verði breytt og að réttur kennara til töku námsorlofs verði tryggður.

Stjómvöld verða að setja fram skýr áform um að auka fjárveitingar til 
framhaldsskólanna í samræmi við áherslur frumvarpsins á meiri þjónustu við 
nemendur. KÍ væntir þess að ný lög um framhaldsskóla skili nemendum ekki lakari 
menntun en þeim stendur nú til boða og að þau feli í sér metnaðarfulla menntastefnu 
um enn betri skóla og aukið jafnrétti til náms.



Fylgiskjal 1

Fundur í endurskoðunamefnd framhaldsskólalaga, 5. nóvember 2007 
Yfirlýsing fulltrúa Kennarasambands íslands í nefnd um endurskoðun 
framhaldsskólalaga um nýtt frumvarp til framhaldsskólalaga

Fulltrúar Kennarasambands íslands í endurskoðunamefnd um framhaldsskólalög telja 
ýmis nýmæli í frumvarpi til nýrra framhaldsskólalaga vera til hagsbóta fyrir nám og 
skólastarf í framhaldsskólum, s.s. tillögur um að draga úr miðstýringu í námi og 
námsframboði og færa skólum meiri ábyrgð á mótun og skipulagningu þessa.

Nýtt fnimvarp til framhaldsskólalaga felur á hinn bóginn ekki í sér þær 
umbætur á námi og námskipan í framhaldsskclum, réttarstöðu nemenda og jafnrétti til 
náms sem væntingar voru bundnar við og sem tillögur fjölskipaðra starfshópa 10 
skrefa samkomulagsins fólu í sér. Samkvæmt erindisbréfi laganefiidarinnar var henni 
ætlað að hafa til hliðsjónar niðurstöður þessara starfshópa.

Lítil bragarbót er gerð á náms- og starfsráðgjöf þrátt fyrir að flestir starfshópar 
hafi lagt höfuðáherslu á að efla ráðgjöf og stuðning við nemendur. í frumvarpinu eru 
ekki teknar til greina helstu tillögur nefndar um fjar- og dreifnám, svo sem um gæði 
fjamáms, gjaldtöku í náminu og um réttindi nemenda. Margar mikilvægar tillögur 
nefndar um nám og námskipan grunnskóla og framhaldsskóla hafa ekki verið 
útfærðar, svo sem um aukna samfellu í námi milli grunn- og framhaldsskóla. 
Frumvarpið tryggir nemendum heldur ekki gjaldfrjálsa skólagöngu til 18 ára aldurs og 
kostnaður nemenda vegna innritunar, nátnsgagna, efniskaupa, tölvu- og netgjalda 
verður áfram mikill.

Margar aðrar mikilvægar tillögur eru óskýrar í frumvarpinu, svo sem um rétt 
nemenda til framhaldsskólavistar í grennd við heimili sitt, einstaklingsmiðað 
framhaldsskólapróf, að nemendur fái námstilboð við hæfi og um fræðsluskyldu til 18 
ára aldurs sem tryggi rétt 16-18 ára ungmenna til náms.

Efiii frumvarpsins um stúdentspróf með mismörgum einingum gerir ráð fyrir 
námi á þremur til ijórum árum. Ljóst er að sá lágmarksfjöldi eininga sem frumvarpið 
inniheldur mun leiða til skerðingar á núverancli námsinntaki stúdentsprófsins. 
Markmið frumvarpsins um að íslenskt stúdeni spróf verði áfram almennt og víðfeðmt 
og veiti góðan undirbúning fyrir frekara nám eru ekki að mati fulltrúa 
Kennarasambandsins raunhæf miðað við inntíik frumvarpsins. Frumvarpið kveður 
ekki á um þann nauðsynlega sveigjanleika í námi og mismunandi námsframvindu sem 
umræður og tillögur starfshópa lutu að.

Sá lagatexti og greinargerð sem hér liggur fyrir er ekki afrakstur eðlilegs og 
lýðræðislegs samstarfs allrar laganefndarinnar heldur er fyrst og fremst verk 
embættismanna menntamálaráðaherra.

Fulltrúar Kennarasambandsins hafna því að taka þátt í að afgreiða frumvarp til 
framhaldsskólalaga úr nefiidinni til menntamálaráðherra sem engin sátt er um í 
mörgum veigamiklum atriðum.

Aðalheiður Steingrímsdóttir, Anna Míiría Gunnarsdóttir, Sigurður Haukur 
Gíslason
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Athugasemdir við eiistakar greinar

Nám á framhaldsskólastigi er skipulagt sem 
ígs/1.

2. gr. 
Hlutve^k.

KÍ leggur til að 2. gr. verði svohljóðandi:

Hlutverkframhaldsskóla er að stuðla að alhlu i, 
þeirra í  lýðrœðisþjóðfélagi með þ v í að bjóða hverjum 

Framhaldsskólar sinna miðlun bekkimar o s

a þroska allra nemenda og virkri þátttöku 
Aemanda nám við hœfi.
f. iálfun nemenda bannie að beir öðlist fœrni til

að eeena sérhœfðum störfum oe hafí forsendur til að st zkia sér frekari menntun. Framhaldsskólar búa
nemendur undir þátttöku í  atvinnulífinu ogfrekara nán.

Framhaldsskólar skulu leitast við að efla siðft 
sjálfstraust og umburðarlyndi nemenda, þjálfa þá  í  ögi ð; 
gagnrýninni hugsun, kenna þeim að njóta menningarle

rðisvitund, ábyrgðarkennd, víðsýni, frumkvœði, 
um og sjálfstœðum vinnubrögðum og 

y a  verðmæta og hvetja til þekkingarleitar.

KÍ telur einnig nauðsynlegt að útskýrt verði í 
hlutverks skóla að bióða hverium nemenda ná
nemenda í þessu sambandi og þeim skyldum ^em stjómvöld taka á sig og sem 
skólunum verður falið að útfæra.

3. gr.
Yflrstjó, 73.

í greinargerð um 3. gr. segir að greinin undirs riki í heild aukið faeleet siálfstæði
framhaldsskóla og að eftirlit með þeim verði því eitt veieamesta hlutverk
menntamálaráðunevtisins ásamt almennri stef lumótun. I samræmi við þetta telur Kí
nauðsynlegt að fleiri atriði bætist við 3.gr.:

a) Eftirlit með að námsefni sem notað 
markmið aðalnámskrár og uppfylli gæðakröftjr. 
reglug. nr. 139/1997 sem byggist á efni 4. gr. 
71/2007.

b) Eftirlit með að fjárveitingar til fram|hi 
skyldur sínar m.v. lögfestingu ákvæða frumv 
28. gr., 30 -  46. gr., 48. gr., 52. gr., 54. -  55.

II. KAF
Gildissvið, hlutverl  ̂og yfirstjórn

1. gr.
Gildissv(í’

KÍ vill að 2. setning 1. mgr 1. gr. orðist svo.: 
framhald a f  námi á erunnskólastiei oe allt til háskólasii.

ið.

atn
;reinargerð um 2. gr. merking þess 

við hæfí. Gera þarf grein fyrir rétti

er í framhaldsskólum sé í samræmi við 
, sbr. 4. gr. gildandi laga, sbr. 3. gr.

Dg sbr. 8. gr. laga um námsgögn nr.

aldsskóla dugi svo þeir geti uppfyllt 
a(rpsins skv. 2. gr., 12. gr., 15.- 23. gr., 
gr. og m.v. ákvæði til bráðabirgða.

II. KAIjLI 
Opinberir framl laldsskólar,

4. gr.
Stofnun framhhldsskóla.

KÍ vill að í greinargerð um 4. gr. verði gerð g: -ein fyrir þeim viðmiðum sem verða 
lögð til grundvallar við stofiiun opinbers franihaldsskóla og einnig við niðurlagningu
hans svo sem þegar opinber skóli er gerður dl 
skilyrði fyrir viðurkenningu opinberir framha 
því í 3. mgr. 4. gr. segir að þeir eigi að uppfyl 
viðurkenningu framhaldsskóla skv. 12. gr. 01

sjálfseignarstofnun. Oljóst er hvaða 
dsskólar eiga að uppfylla skv. 12. gr. 
a ..öll almenn skilvrði“ fyrir 
óst er hvort opinberir skólar eigi aðeins
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að uppfylla hluta af skilyrðunum í 12. gr. eða 
opinberir framhaldsskólar uppfylli sömu skilylri

511. Þetta þarf að skýra. KÍ vill að 
ði og aðrir framhaldsskólar skv. 12. gr.

5. gr.
Skólanefi\<

KÍ vill þessar breytingar:
a) Að kennarafundur tilnefni fulltrúa 

þess á að ekki er lengur tryggt að 1 
skólanefnd.

b) Að kennarafundur veiti umsögn ut 
skólafundur, vegna aukinna hlutverl

dir.

kennara í skólanefnd. KÍ bendir auk 
ennarar eigi áheymarfulltrúa í

. n  skólanámskrá, sbr. c-liður, en ekki 
ka kennarafunda við námskrárgerð og

stefnumótun skólans. sbr. markmi^
c) Að kennarafundur fylgist með fri 

skólanefndar.
d) Að skólanefndir geri tillögu til mi 

starf skólameistara sbr. 2. mgr. 11
e) Að fulltrúar í skólanefnd skuli að 

sem á aðild að skólanum, sbr. 2. m|: 
vera að þeir sem skipa skólanefnd 
hans og faglegum áherslum.

f) Að skólanefndir vinni að tengslum 
framhaldsskóla sbr. ákvæði 6. gr., 
grunnskóla. KÍ vill að þessi verkefix 
og samstarf framhaldsskóla og hás

g) Kveða þarf á um setningu reglugerð

arik

í nntamálaráðherra um umsækjendur um 
gr. gildandi laga.
afnaði vera búsettir í því sveitarfélagi 
gr. 6. gr. gildandi laga. Tryggt þarf að 
viðkomandi skóla hafi þekkingu á staríi

og samstarfi grunnskóla og 
g. liðar í frumvarpi til laga um 
i skólanefnda eigi líka við um tengsl 

kóla.
ar um starf- og verksvið skólanefnda.

Óljóst er hvað átt er við með: a) starfssvæði s
séu skólameistara til samráðs um starfsmannamál í g. lið 5. gr. Þetta þarf að skýra.

6.gr.
Skólamei.

KÍ vill að skólanefnd geri tillögu um umsækjc
11. gr. gildandi laga, en ekki að þær veiti um: 
athugasemd um þetta við 5. gr. um skólanefncjli 

KI telur skynsamlegra að skilgreina g: 
svipuðum hætti og gert er varðandi skólanefnjl 
reglugerðar nr. 1100/2007 um starfslið og sk

8. gr. 
Starfslið framtifi,

1. KÍ vill að áfram verði vísað til málsnn 
framhaldsskóla og til laga um menntuji 
skólastjómenda, sbr. 4. mgr. 11. gr. gi

2. KÍ gerir athugasemd við að aðstoðarsl 
ekki nefndir og að ráðningartími sé ek c 
fjölda stjómenda út frá fjölda nemendn 
kjarasamningum. KÍ leggur til að 1. m
rœður. aöstoðarskólameistara. aðra stiórneni h

um þetta í greinargerð um 10. gr. 
væmd skólanámskrár, auk

ólans í a. lið 5. gr.; b) að skólanefndir

tari.
ndur um starf skólameistara sbr. 2. mgr. 

sjögn um umsækjendur, sbr. jafriframt 
r.

lijeinilega ábyrgð skólameistara með 
ir eða þá að vísað verði til 3. gr. 

iþulag framhaldsskóla.

Idsskóla.
^ðferðar í undanþágunefrid 

og ráðningu kennara og 
dandi laga.
ólameistarar og aðrir stjómendur séu 
i tilgreindur. Setja mætti viðmið um 
en þannig er m.a. farið að í 

gr. 8. gr. orðist svona: „Skólameistari 
'ur. kennara. náms- og starfsráðsiafa og aðra

starfsmenn skólans að höfðu samráði við skól mefnd". Kl vill að kennari sem ráðinn er
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í starf aðstoðarskólameistara hafi skýlausan rétt til að fá leyfi frá kennarstarfi 
sínu þann tíma sem hann gegnir því starfi.

3. KÍ vill að kveðið verði á um rétt starfsmanna til sérfræðiþjónustu svo sem 
ráðgjöf vegna kennslu og þróunarstarfa, handleiðslu og öðru því sem lýtur að 
andlegri og líkamlegri velferð starfsmnnna, sbr. jafnframt efni 40. gr. 
frumvarps til grunnskólalaga. KÍ bendir á að í 5. gr. reglug. nr. 139/1997 sem 
byggist á 4. gr. gildandi laga um framlialdsskóla er kveðið á um ráðgjöf við 
starfsmenn vegna kennslu og þróunarstarfs.

ndir.
9. gr.

Skólafui
KÍ vill þessar breytingar:

a) Að skilgreint verði verksvið skólafunda þannig að það sé ljóst m.v. faglegt 
verksvið kennarafunda.

b) Að kennarafundur kjósi fulltrúa ké 
sbr. samsvarandi athugasemd við i 
kennarafundi.

10. gr.
Kennarafi

KÍ bendir á að ákvæði 10. gr. um kennarafund 
markmið frumvarpsins um aukið hlutverk ke:
stefnumótun skóla, sbr. efni greinargerðar um
10. gr. m.v. 9. gr. gildandi laga um kennarafun 
markmið.

nnara í skólanefnd en ekki skólafundur, 
. gr. um skólanefndir og við 10. gr. um

ndir.
i verða að vera í samræmi við 

dnarafunda við námskrárgerð og
10. gr. Breytingamar sem eru gerðar á 
di eru ekki í samræmi við þetta

KÍ vill að 10. gr. um kennarafundi verði svohljóðandi:

Almennir kennarafundir í framhaldsskólum fíalla um stefnumörkun í starfi skóla. námsskipan 
o s kennsluhœtti. oróf o s  námsmat. námsbrautir o s  skólanámskrár. bróun náms o s  kennslu. biónustu os  
ráðsföf við nemendur. foreldrasamstarf o s  samstarfvið aðila utan skólans. siálfsmat o s  sœðamál. 
skipulas starfstíma skólans á önn/hveriu ári.

Kennarafund skal halda eisi sialdnar en fíórum sinnum á hveriu skólaári. Skvlt er 
skólameistara að halda kennarafund e f  fulltrúar kennara í skólaráði eða þriðiunsur fastra kennara 
skólans krefíast þess. Kennarafundur kvs fulltrúa kennara í skólanefnd o s  í skólaráð.

Allir kennarar sem starfa við skóla eiga rétt ti! setu á kennarafundi. Skólameistari undirbýr 
mál er fýrir kennarafund koma, en öllum sem þar eiga xeturétt er heimilt að bera þar fram mál. Nánari 
ákvœði um starfssvið kennarafunda skal setia í resluserð.

KÍ vill að reglugerð um kennarafundi byggi á 
kennarafundi í framhaldsskólum, nr. 138/199'

ákvæðum núgildandi reglugerðar um

ll.gr.
Námsori

KÍ vill að tryggður verði réttur kennara til töku 
aðsókn kennara í framhaldsnám á háskólastigi 
kennara og skóla og aukinna væntinga og kra: 
við nemendur og til skólastarfsins. KÍ telur eð 
rannsóknum og námsgagnagerð til jafiis við 
námsleyfi. KÍ leggur áherslu á að „umsögn

fna

he
skó

kennara til námsleyfis. Kí bendir á að samið 
kjarasamningum KÍ/framhaldsskóla við fjármi

o f
námsorlofs. Rökin eru stóraukin 

vegna ljölbreyttari faglegri þarfa 
samfélagsins til þjónustu skólanna 

ilegt að námsleyfisþegar geti unnið að 
fðbundið framhaldsnám í launuðu 
)lameistara“ þrengi ekki að rétti

er um íjármuni til námsleyfa í 
álaráðherra.
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III. KAFLI
Aðrir skólar á framhaldsskólastigi.

12. gr.
Viðurkenning.

KÍ vill að stjómvöld hafi efitirlit með gæðum náms og kennslu í skólum á 
framhaldsskólastigi. Stefna KÍ er jafhrétti til náms og greiður aðgangur nemenda að 
framhaldsskólum. KÍ leggur áherslu á að nám verði nemendum að kostnaðarlausu og 
að mismunandi rekstarform framhaldsskóla skerði ekki aðgang nemenda að skólum 
og rétt þeirra til náms.

KÍ leggur áherslu á að í reglugerð verði ljallað með skýrum hætti um þau 
skilyrði sem framhaldsskólar (opinberir og sjálfseignarstofnanir) eiga að uppfylla á 
grundvelli 12. gr., til að öðlast viðurkenningu:

a) Forsendur viðurkenningar/hvemig staðið er að viðurkenningu.
b) Um efitirlit með starfsemi og aðstöðu skóla hvað varðar hollustuhætti, 

húsnæði og búnað/forsendur þessa, sbr. VII. kafla.
c) Um afiturköllun viðurkenningar/forsendur hennar.
d) Um forsendur þess þegar skóli uppfyllir ekki viðurkenninguna eftir að hún 

var veitt og um viðbrögð stjómvalda við því.

KÍ bendir á að tilvísunin í 6. mgr. á að vera til VII. kafla en ekki VIII. kafla. KÍ 
minnir einnig á að skilyrðin fyrir viðurkenningu verða að sjálfsögðu einnig að 
byggjast á landslögum svo sem lögum um vinnuvemd og um jafria stöðu karla og 
kvenna.

13. gr.
Skólameistari, kennarar.

KÍ telur nauðsynlegt að skýrðar verði heimildir ráðherra skv. síðustu mgr. 13. gr.

14.gr.
Skóla- og kennarafundir.

Sjá athugasemdir KÍ við 9. og 10. gr.

IV. KAFLI 
Skipulag náms, námslok.

15. gr.
Námseiningar.

KÍ er ekki andvígt því að núverandi einingakerfi framhaldsskólans verði endurskoðað 
en bendir á að öll vinna við málið er eftir sem og að sýna fram á gildi breytingarinnar 
fyrir nám nemenda og skólastarfið í heild, sbr. nánar um efni 15. gr. í almennum 
umsagnarkafla KÍ um frumvarpið.

KÍ bendir einnig á að tillögur frumvarpsins um lengri starfstíma skóla og um 
breytingar á kennslu- og prófatíma skólanna kalla á nýja kjarasamninga við KÍ vegna 
félagsmanna í framhaldsskólum.

16. gr.
Framhaldsskólapróf.

KÍ vill þessar breytingar:
a) Að framhaldsskólaprófið verði að lágmarki tveggja ára einstaklingsmiðað próf 

og að nemendur sem það vilja geti notað það til áframhaldandi náms.
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b) Að skilgreindur verði réttur nemenda til framhaldsskólavistar í grennd við 
heimili sitt sem verði hluti af fræðsluskyldu til 18 ára aldurs, sbr. nánar um 
efni 16. gr. í almennum umsagnarkafla KÍ um frumvarpið.

KÍ telur hugsunina að baki fræðsluskyldu til 18 ára aldurs og framhaldsskólaprófinu 
vera óljósa og hvaða réttarbætur þetta tvennt færi nemendum. í 16. gr. segir:

„ Til að útskrifast með framhaldsskólapróf skal nemandi hafa lagt stund á nám sem svarar til 
90-120 eininga samkvœmt námskrá og námsbrautarlýsingu sem hlotið hefur staðfestingu 
ráðherra skv. 23. gr. “

Merking þess að hafa lagt stund á nám er óljós.

í greinargerðinni um 16. gr. segir að skólamir bióði upp á menntun sem henti börfum 
hvers og eins. Óljóst er hvað átt er við með þessu.

Fræðsluskylduna og framhaldsskólaprófið þarf að útskýra mun betur en gert er, 
tilgang, réttindi nemenda og þær skyldur sem stjómvöld ætla að axla á námsvist og 
skólagöngu ólögráða nemenda.

17. gr.
Próf íil starfsréttinda.

KÍ bendir á að í aðalnámskrá framhaldsskóla er eftirfarandi skilgreining á starfsnámi: 
„í grófum dráttum má skipta starfsnámi í tvo flokka. í fyrsta lagi er nám sem leiðir til 
lögvemdaðra starfsréttinda. Þetta gildir t.d. um nám á heilbrigðissviði og iðnnám. I 
öðru lagi er um að ræða nám sem veitir undirbúning til skilgreindra starfa án þess að 
um sé að ræða lögvemduð starfsréttindi.“ í samræmi við ofangreint er nauðsynlegt að 
breyta heiti 17. gr. í: ..P róf a f  starfsnámsbrautum “. Upphafi 1. mgr. 17. gr. þarf einnig að 
breyta og orða svona:

„Til að útskrifast a f  starfsnámsbraut frá framhaldsskóla skal nemandi hafa lokið námi með 
fullnaðarárangri samkvœmt námskrá og námsbrautarlýsingu sem hlotið hefur staðfestingu 
ráðherra, sbr. einnig 23. gr. “

KÍ bendir á að sveinspróf fara ekki fram innan framhaldsskóla. Þetta þarf að koma 
fram í greinargerðinni um 17. gr.

18. gr.
Stúdentspróf

Vegna þess að frumvarpið tilgreinir hvorki einingafjölda né námstíma til 
stúdentsprófs er ekki hægt að ráða af efiii þess hvort fyrri áform um að stytta 
námstímann og þar með að skerða námið lifi enn. Því vill KI að í 18. gr. nýrra laga 
um fraxnhaldsskóla verði tilgreindar eftir atvikum 140 núverandi einingar eða 240 
einingar nýjar sem námseiningafj öldi til stúdentsprófs. Mikilvægt er að Alþingi taki 
af öll tvímæli um að fyrri áform um styttingu námstíma og skerðingu náms hafi verið 
ýtt til hliðar. KÍ ítrekar hér fyrri samþykktir sínar gegn öllum hugmyndum um 
skerðingu á námi. KÍ vísar hér til umfjöllunar um stúdentspróf í almennum 
umsagnarkafla um frumvarpið.

KÍ bendir á efhi Bókunar 1 með núverandi kjarasamningi KI vegna félagsmanna þess 
í framhaldsskólum:

„Menntamálaráðherra hefur lýstþvíyfir að stefntskuli að þ v í að fcekka námsárum til 
stúdentsprófs um eitt. Ljóst er að komi slík breyting til framkvœmda á samningstímanum, 
kallar það á sérstakt samkomulag við Kennarasamband Islands vegna félagsmanna þess í 
framhaldsskólum.“
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19. gr.
Önnur lokapróf.

í greinargerðinni með frumvarpinu er með „öðrum lokaprófum“ átt við styttri og 
sérhæfðari námsbrautir sem falla undir „annað starfsnám“ í viðtekinni flokkun 
framhaldsskólanáms. Vegna mikillar aðsóknar að námsbrautum af þessu tagi sé 
ástæða til að veita framhaldsskólum svigrúm til að koma þeim á fót og að frumkvæði 
að þessu geti komið frá ýmsum aðilum. KÍ telur að stjómvöld verði líka að hafa hér 
frumkvæði svo þetta nám verði sem víðast í boði. Þörfin er greinileg. KI leggur 
áherslu á að stjómvöld, starfsgreinaráð og atvinnulífið taki höndum saman, í samstarfi 
við skólana, um námstilboð fyrir þá sem ekki hafa áhuga á eða vilja fara í hefðbundið 
nám, sbr. tillögur starfshópa sem unnu að 10 skrefa samkomulaginu. KI bendir á að 
„annað starfsnám“ er hægt að skipuleggja í formi framhaldsskólaprófs eða sem hluta 
af því.

20. gr.
Viðbótarnám við framhaldsskóla.

KÍ vísar til umijöllunar um viðbótamám við framhaldsskóla í almennum 
umsagnarkafla um frumvarpið. KÍ vill að ný framhaldsskólalög tilgreini fyrirkomulag 
á tengslum og samstarfi framhaldsskóla og háskóla um viðbótamámið. KÍ leggur 
áherslu á að stjómvöld standi straum af kostnaði við viðbótamámið og velti honum 
ekki yfir á nemendur.

V. KAFLI 
Námskrár og námsbrautir.

21. gr.
Aðalnámskrá.

í stað kjamagreina vill KÍ tiltekna lykilfæmiþætti í námi á öllum námsbrautum (byggt 
á tillögum ESB og OECD) svo sem í móðurmáli, erlendum tungumálum, stærðfræði, 
raungreinum, tjáningu, samskiptum og upplýsingatækni, um samfélagið í nútíð og 
fortíð og tengsl þess við umheiminn. KÍ vill að skólum verði fengið það verkefni að 
útfæra þessa lykilfæmiþætti í námi allra nemenda og við þeirra hæfi.

KÍ vill að ólögráða nemendur hafi skilgreindan rétt til framhaldsskólavistar í 
grennd við heimili, að skólaganga þeirra verði gjaldfrjáls og að kveðið verði á um 
hámarksheimildir til að innheimta gjöld af lögráða nemendum.

KÍ vill að tillögur starfshóps um fjar- og dreifnám1 verði útfærðar í tengslum 
við endurskoðun aðalnámskrár framhaldsskóla.

1 Tillögur starfshóps um fjar- og dreifnám eru:
Upplýsingaveita. Að sett verði á fót upplýsingaveita þar sem upplýsingum á stöðluðu formi verður 
safnað saman um fjar- og dreifnám sem er í boði er á hverjum tíma á íslandi og þeim komið á framfæri 
við þá sem áhuga hafa á að stunda fjar- og dreifnám.
Sjálfsmatskerfi. Að grunn- og framhaldsskólum verði skylt að láta sjálfsmatskerfi skólanna ná til fjar- 
og dreifiiáms jafnt og til dagskólanáms.
Grunnskólanemendur í framhaldsskólaáfongum. Að settar verði ákveðnar reglur um að 
grunnskólanemendur hafí jafnan aðgang að fjar- og dreifhámi í framhaldsskóla og þurfi ekki sjálfír að 
greiða fyrir námið.
Aðalnámskrár grunn- og framhaldsskóla. Að endurskoða aðalnámskrá fyrir grunn- og 
framhaldsskóla með tilliti til f]ar- og dreifnáms, einkum hvað varðar réttindi og skyldur nemenda. 
Einnig er mikilvægt að skoða hvort og þá undir hvaða kringumstæðum heimilt sé að taka gjald af 
nemendum.
Starfshópur hagsmunaaðila. Að stofnaður verði starfshópur hagsmunaaðila sem hefði það hlutverk 
að skoða hvort og í hvaða mæli nauðsynlegt er að setja sérstök ákvæði um fjarkennslu eða aðlaga 
einstök ákvæði þannig að kjarasamningur kennara nái örugglega utan um þær aðstæður sem skapast við 
fjarkennslu.
Rafræn kennslugögn. Að gert verði stórátak í útgáfu íslenskra rafrænna kennslugagna.
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KÍ leggur mikla áherslu á að í almennum hluta aðalnámskrár verði gerð skýr grein 
fýrir skyldum stjómvalda í tengslum við innritun nemenda og þeim forsendum sem 
verðar lagðar til grundvallar við innritun þeirra. Einnig að gerð verði skýr grein fyrir 
því hvað felst í rétti nemenda til náms við hæfi og fræðsluskyldu til 18 ára aldurs. 
Einnig þarf að gera skýra grein fyrir starfsaðstöðu og aðbúnaði nemenda, ráðgjöf, 
stuðningi og þjónustu við þá, fjalla um tengsl og samstarf grunnskóla, framhaldsskóla 
og háskóla, samhengi í námi milli skólastiganna og mat á námi. Sömuleiðis þarf að 
skýra vel þær forsendur sem verða lagðar til grundvallar fyrir staðfestingu ráðherra á 
námsbrautalýsingum skólanna og irai uppbygginu og gerð námsbrautalýsinga.

KÍ bendir á að ekki er ljóst hvað átt er við með mat á starfsnámi og 
skilgreiningu fæmimarkmiða í f. lið. Þetta þarf að útskýra.

KÍ bendir á að í greinargerð um 21. gr. segir að þar sé að finna ákvæði um að 
nám skuli vera flokkað og brepaskipt í samræmi við lokamarkmið námsins. Við 
skoðun á ákvæðum 21. gr. er ekki hægt að finna þetta atriði þar. Hins vegar er flokkun 
og þrepaskipting náms nefnd í ákvæðum 23. gr. Þessa ónákvæmni þarf að lagfæra 
og einnig þarf að skýra tilganginn með því að flokka og þrepaskipta námi í samræmi 
við lokamarkmið náms.

Ekki er heldur ljóst hvað átt er við með meðferð ágreiningsmála í j. lið. Skýra 
þarf hvaða ágreiningsmál hér er átt við og meðferð þeirra.

KÍ telur nauðsynlegt að útskýringar á einstökum atriðum í almenna hluta 
aðalnámskrár komi fram í greinargerðinni um 21. gr. og bendir á þá aðferð sem notuð 
e rí greinargerðinni um 12.gr.

KI minnir á nauðsyn skýrra skilgreininga á mikilvægum hugtökum sem koma 
fyrir í aðalnámskrá í tengslum við endurskoðun hennar.

22. gr.
Skólanámskrá.

KÍ telur nauðsynlegt að í skólanámskrám sínum geri skólar einnig grein fyrir innritun 
nemenda og þeim forsendum sem þeir leggja þar til grundvallar, réttindum og 
skyldum fjamámsnemenda, þjónustuskyldum skóla við þá og hlutverki kennara, 
þjónustu, stuðningi og ráðgjöf við nemendur, heilsuvemd, hollustuháttum og 
forvömum og aðstöðu nemendafélaga.

KÍ vill að skólanefnd staðfesti skólanámskrá að fenginni umsögn 
kennarafundar en ekki skólafundar vegna aukinna hlutverka kennarafunda við 
námskrárgerð og stefhumótun, sbr. markmið frumvarpsins um þetta í greinargerðinni 
um 10. gr.

KÍ vill að kennarafundur fylgist með framkvæmd skólanámskrár, auk 
skólanefndar.

KI telur nauðsynlegt að útskýringar á einstökum atriðum skólanámskrár komi 
fram í greinargerðinni um 22. gr. og bendir á þá aðferð sem notuð er í greinargerðinni 
um 12. gr.

KÍ minnir á nauðsyn skýrra skilgreininga á mikilvægum hugtökum sem koma 
fyrir í aðalnámskrá og sem skólanámskrár eiga að byggjast á.

Endurmenntun og þjálfun kennara. Að efla endurmenntun og þjálfun kennara sem taka að sér 
kennslu í fjar- og dreifnámi, með áherslu á aukna samvinnu milli kennara úr ólíkum skólum.
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23. gr.
Námsbrautarlýsingar.

KÍ vill þessar breytingar:
a) Að námsbrautarlýsingar séu í samræmi við ákvæði 2. gr. frumvarpsins um 

nám við hæfí nemenda.
b) í stað kjamagreina vill KÍ tiltekna lykilfæmiþætti í námi á öllum námsbrautum 

(byggt á tillögum ESB og OECD) svo sem í móðurmáli, erlendum 
tungumálum, stærðfræði, raungreinum, tjáningu, samskiptum og 
upplýsingatækni, um samfélagið í nútíð og fortíð og tengsl þess við 
umheiminn. KÍ vill að skólum verði fengið það verkefni að útfæra þessa 
lykilfæmiþætti í námi allra nemenda og við þeirra hæfi.

c) KÍ vill að horfið verði frá heimild ráðherra í 23. gr. til að gefa út 
námsbrautarlýsingar sem einstakir framhaldsskólar geti hafl til viðmiðunar í 
starfi sínu og námsbrauta skv. a-c lið. KI þykir sá tónn sem hér er sleginn vera 
mjög undarlegur og ekki í samræmi við áform um dreifstýrt námsframboð og 
þann anda sem kemur fram í greinargerðinni um 23. gr. um að skólar svni 
frumkvæði og siálfstæði við mótun náms og framkvæmd kennslu. Allt tal í 
frumvarpinu um aukið sjálfstæði og frelsi skóla verður marklaust ef stjómvöld 
ætla að gera þrennt í senn: Setja viðmið í aðalnámskrá um 
námsbrautarlýsingar skóla, staðfesta þær og að setja þeim 
viðmiðunamámskrár. KÍ vill að aðalnámskráin feli í sér faglegar leiðbeiningar 
um gerð nýrra námsbrautalýsinga og að skólunum verði treyst fyrir þessari 
vinnu. Hlutverk stjómavalda er að veita þeim faglegan og ljárhagslegan 
stuðning og að hafa efitirlit með gæðum námsins til að tryggja réttindi 
nemenda.

KÍ bendir á að í greinargerðinni um 18. gr. segir að ráðherra geti kveðið á um 
lágmarksnám í kiamagreinum í aðalnámskrá fiamhaldsskóla. sbr. 21. gr. Þessa er hins 
vegar ekki getið í ákvæðum 21. gr. eða í greinargerðinni um efni hennar. 
Tilgangurinn með þessu kemur heldur ekki fram. Heimild ráðherra til að setja 
lágmarksljölda áfanga og eininga kemur hins vegar fram í ákvæðum 23. gr. en hins 
vegar ekki í greinargerðinni um efni hennar. Þessa ónákvæmni þarf lagfæra og 
einnig þarf að skýra tilganginn með heimild ráðherra að setja lágmarksfjölda áfanga 
og eininga í einstökum námsgreinum. Einnig þarf að skýra tilgang þess að setja 
sérstakar reglur um flokkun og þrepaskiptingu náms í samræmi við fæmi- og 
lokamarkmið námsins. Það atriði kemur fiam í ákvæðum 23. gr. en er ekki rætt í 
greinargerðinni um efni hennar heldur í greinargerðinni um 21. gr. Þetta þarf að 
lagfæra.

24. gr.
Starfsgreinaráð, skipan.

KÍ vill þessar breytingar:
a) Að starfsgreinaráðin semji við aðila sem annast nauðsynlega þjónustu fyrir 

þau.
b) Að ráðunum verði ætluð ijárhæð á fjárlögum til að standa straum af 

kostnaði við starfsemi sína, svo sem vegna starfa fulltrúa tilnefningaraðila 
í ráðunum og vegna 26. greinar.
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25. gr.
Hlutverk starfsgreinaráða.

KÍ telur mikla þörf á að skýra og skilgreina betur annars vegar verksvið 
starfsgreinaráðanna og hins vegar skólanna í skipulagi og tilhögun starfsnámsins og 
vinnustaðanámsins. KÍ vill að starfsgreinaráð setji viðmið um vinnustaðanám 
starfsgreina, útbúi form fyrir starfsþjálfunarsamninga og viðmið um forsendur 
viðurkenningar á vinnustöðum til að taka nema í vinnustaðanám. Oljóst er hver eða 
hveijir eiga að hafa þessi verkefni á hendi.

Ennfremur þarf að skýra mun betur hlutverk starfsgreinaráða í umsögnum um 
námsbrautarlýsingar í starfsnámi. í 2. mgr. segir að þau skuli veita ráðherra umsögn 
um námsbrautarlýsingar í starfsnámi en í 3. mgr. segir að ráðherra geti leitað álits 
starfsgreinaráðs um þetta. Taka þarf af öll tvímæli um þetta og að starfsgreinaráðin 
veiti umsögn um námsbrautarlýsingar starfsnámsins. KI telur óþarfa að 
starfsgreinaráð geri tillögu til ráðherra um brautarlýsingu fyrir einstakar námsbrautir 
sem framhaldsskólar geti hafit til viðmiðunar ef kveðið er skýrt á um umsagnir 
starfsgreinaráða um námsbrautarlýsingar skólanna, sbr. jafiiframt athugasemdir KI við
23. gr. um heimild ráðherra til að gefa út námsbrautarlýsingar sem einstakir 
framhaldsskólar geti haft til viðmiðunar í starfi sínu og námsbrauta skv. a-c lið.
Ekki er heldur ljóst hvaða próf er átt við í 2. mgr. sem starfsgreinagráð gera tillögur 
um. Þetta þarf að skýra.

27. gr.
Starfsgreinanefnd, skipun og hlutverk.

KÍ vill þessar breytingar:
a) Kveðið verði á um að menntamálaráðuneytið veiti starfsgreinanefiid 

nauðsynlega þjónustu og að nefiidin fái framlag til starfsemi sinnar á 
fjárlögum.

b) Sett verði reglugerð um skipan og störf starfsgreinanefiidar.

28.gr.
Vinnustaðanám.

KÍ telur ekki rétt að nota tvö heiti yfir vinnustaðanámið, annars vegar verknám og 
hins vegar starfsbiálfim. Eðlilegra er að nota vinnustaðanám um nám og þjálfun á 
vinnustað.

Skýra þarf og skilgreina betur annars vegar verksvið starfsgreinaráðanna og 
hins vegar skólanna í uppbyggingu og tilhögun vinnustaðanámsins, sbr. líka 
athugasemdir KÍ við 25. gr.

Mikil ábyrgð er færð til skóla á vinnustaðanáminu svo sem gerð 
starfsþjálfunarsamninga, ráðningarsamninga og staðfesting þeirra, ef þörf er á, mat á 
meðferð ágreinings og á samningsslitum. KÍ hefur áhyggjur af því að ekki sé til nægur 
mannafli og fjármunir til að rísa undir aukinni ábyrgð á vinnustaðanámi. í litlum 
byggðarlögum úti á landi getur verið mjög erfitt að koma nemendum í 
vinnustaðanám. Það er mikið álag fyrir skólana að sjá um þetta og erfitt að vera bæði 
framkvæmdar- og eftirlitsaðili með náminu.

KÍ vill að ráðningarsamningar taki til allra nema sem eru í námi og þjálfun á 
vinnustað.

KÍ minnir á nauðsyn skýrra skilgreininga á öllum hugtökum í aðalnámskrá um 
vinnustaðanámið.
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30. gr.
Námsmat.

KÍ telur efni greinarinnar um námsmat vera óljóst. KÍ vill rafræn einstaklingsmiðuð 
könnunarpróf fyrir nemendur svo þeir geti lagt mat á námslega stöðu sína. Þetta er í 
samræmi við áhersluna á einstaklingsmiðað nám.

KÍ bendir á að sveinspróf fara fram utan framhaldsskólans og því á umfjöllun 
um þau ekki heima hér.

31. gr.
Viðurkenning á námi og raunfærni.

KI bendir á að reglur í aðalnámskrá um viðurkenningu náms verða að ná til allra 
framhaldsskóla, bæði opinberra og annarra, sem fá viðurkenningu skv. 12. gr.

KI vill að stjómvöld annist eftirlit með gæðum náms og kennslu stofnana eða 
fyrirtækja sem bjóða kennslu og nám á framhaldsskólastigi en sem starfa ekki eftir 
lögum og reglugerðum um framhaldsskóla. Ákveða þarf hvort og þá hvemig nám við 
þessar stofnanir/fyrirtæki verði metið inn í framhaldsskóla sem njóta viðvtrkenningar 
skv. 12. gr.

KI leggur áherslu á að raunfæmimatið byggist á faglegum og vönduðum 
viðmiðum í aðalnámskrá sem skólar geri grein fyrir í skólanámskrám sínum.

VI. KAFLI
Nemendur.

32. gr.
Innritun, réttur til náms.

KI telur mjög óljóst hvaða rétt fræðsluskylda til 18 ára aldurs felur í sér og hvaða 
skyldur það eru sem stjómvöld ætla að taka á sig í þessu sambandi. Ekki er heldur 
ljóst hvað felst nákvæmlega í rétti nemandans til að stunda nám í framhaldsskóla til 
18 ára aldurs, hvaða námi og hvers konar námi nemandinn á rétt til. Einnig hvað það 
merkir að skólar bióði hverium nemanda nám við hæfí og um réttindi og skvldur 
nemenda. Fyrir þessum atriðum þarf að gera skýra grein. Sama á við um ábvrgð skóla 
á innritun nemenda. um skyldur og forsendur skóla við innritun nemenda í 
skólasamningum. Þetta þarf að skýra sem og samhengi skólasamninga við réttindi 
nemenda og skvldur stiórnvalda.

KÍ vill að nemendum sé tryggð fræðsluskylda til 18 ára aldurs og að 
skilgreindur verði réttur þeirra til framhaldsskólavistar í grennd við heimili sitt.

I samræmi við stefnu KÍ irni að skólaganga ólögráða nemenda verði samfelld 
og að nemendur njóti sambærilegra réttinda frá upphafi skyldunáms og til 18 ára 
aldurs vill KÍ að ákvæði 13. gr. í frumvarpi til grunnskólalaga verði tekin upp í 
frumvarpinu og þar aðlöguð 21. gr. og 32. gr. Hér er um að ræða atriði svo sem um að 
nemendi hafí rétt til kennslu við hæfí og um að hver nemandi hafi umsjónarkennara.2

2
Könnun á vinnu kennara við umsjón í framhaldsskólum

í tengslum við endurskoðun á reglugerð um starfslið og skipuag framhaldsskóla nr. 5/2001 gerði 
samstarfsnefnd KÍ/framhaldsskóla og menntamálaráðuneytis könnun á umsjón með nemendum í 
framhaldsskólum á haustönn 2006. Vorið 2006 lágu niðurstöðumar fyrir. Er samstarfsnefiidin sammála 
um eftirfarandi texta sem skýrir tilgang könnunarinnar og helstu niðurstöður hennar:
„Tilgangurinn var að afla upplýsinga um fyrirkomulag umsjónar með nemendum og 
verkefhi sem henni tengjast, kortleggja vinnu kennara við umsjónina og launagreiðslur fyrir 
umsjónarstörf. Spumingalisti var sendur trúnaðarmönnum í 28 framhaldsskólum og þeir beðnir um að 
svara. Skólameistarar fengu listann einnig sendan ásamt skýringum á tilurð og framkvæmd 
könnunarinnar. Svör bárust frá 24 skólum. Helstu niðurstöður könnunarinnar eru þessar:
a. Nær allir nemendur framahaldsskólanna eru í umsjónarhópum og njóta því 
reglubundinnar umsjónar í skólunum.
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KÍ leggur áherslu á að eldri nemendur og fullorðnir geti hafið nám eða 
endurinnritast í framhaldsskóla og mæti ekki afgangi við inntöku nemenda.

34. gr.
Nemendur með sérþarfir.

KÍ vill að kveðið verði á um rétt fatlaðra nemenda til f]ögurra ára námsvistar í 
framhaldsskóla eins og raunin er nú.

í samræmi við stefnu KÍ um að skólaganga ólögráða nemenda verði samfelld og 
að nemendur njóti sambærilegra réttinda frá upphafi skyldunáms og til 18 ára aldurs 
vill KÍ að:

a) Efni 17. gr. frumvarps til grunnskólalaga um nemendur með sérþarfir verði 
tekið inn í þetta frumvarp svo sem réttur nemenda til að komið verði til móts 
við námsþarfir þeirra, réttur til sérstaks stuðnings í námi í samræmi við 
sérþarfir.

b) Efni 40. gr. frumvarps til grunnskólalaga um skipulag og framkvæmd 
sérfræðiþjónustu verði tekið inn í þetta frumvarp svo sem að sérfræðiþjónusta 
sé tryggð, vinna að forvamarstarfi með skimunum og athugunum á nemendum 
til að tryggja þeim kennslu og námsaðstoð við hæfi, greining á nemendum sem 
eiga í sálrænum eða félagslegum erfiðleikum sem hafa áhrif á nárn þeirra. 
Oheimilt verði að taka gjald af ólögráða nemendum fyrir slíkar athuganir.

KÍ vill að aðalnámskrá tilgreini rétt fatlaðra nemenda, nemenda með leshömlun, 
nemenda með aðra sértæka námsörðugleika, nemenda sem eiga við veikindi að stríða 
og heymarskertra og heymarlausra nemenda til viðeigandi kennslu og náms, þjónustu, 
ráðgjafar og stuðnings. KÍ vill að framhaldsskólar geri fyrir því grein í skólanámskrá 
hvemig staðið er að þjónustu, stuðningi og ráðgjöf við þessa nemendur.

b. Flestir kennarar taka að sér sérstaka umsjón með nemendum. Fyrirkomulag og útærsla á umsjóninni 
er hins vegar með mismunandi sniði í einstökum skólum.
c. í meirihluta skólanna er kennurum greitt sérstaklega fyrir sérstaka umsjónarvinnu með nemendum. 
Fyrirkomulag greiðslna er hins vegar mjög margvíslegt.
d. Vinna vegna sérstakrar umsjónar felst m.a. i eftirfarandi verkþáttum samkvæmt upplýsingum úr 
könnuninni:
a. Eftirlit og eftirfylgni vegna fjarvista nemenda
b. Eftirlit og eftirfylgni vegna námsstöðu nemenda
c. Einstaklingsviðtöl
d. Gerð námsáætlana
e. Val
f. Námsráðgjöf
g. Upplýsingamiðlun frá skólastjómendum
h. Einkunnaafhending
A f niðurstöðum könnunarinnar má ráða að umsjón með nemendum er fastur, ijölbreyttur og 
mikilvægur þáttur í starfí framhaldsskólanna sem flestir kennarar sinna. Greinilegt er að skólar leggja 
mikið upp úr sérstakri umsjón með nemendum og má af því ráða væntingar um að hún skili sér i betri 
námsárangri og minna brotthvarfi úr námi. Verkefnin sem unnið er að í umsjón með nemendum 
framhaldsskólanna og talin eru upp í lið D hér að ofan tengjast ráðgjafa- og stoðkerfum skólanna. Huga 
þarf að því að umfang þessara kerfa í skólunum geti verið í samræmi við mikilvægi þeirra. Þar má vísa 
til fyrirliggjandi tillagna nefhdar á grundvelli 10 punkta samkomulagsins um að efla ráðagjafa- og 
stoðkerfi skólanna. Ætla má að með heildrænni námsráðgjafaáætlun eins og mælt er með í skýrslu 
starfshóps um náms- og starfsráðgjöf felist tækifæri til þess að auka
gæði kerfanna og gera vinnu við þau skilvirkari. Samstarfsnefnd menntamálaráðuneytisins og Félags 
framhaldsskólakennara er sammmála um að styrkja þurfi þátt umsjónarstarfa í framhaldsskólum og til 
þess þurfi aukið fé.„
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KÍ bendir á að í 40. gr. frumvarps til grunnskólalaga er gert ráð fyrir að við 
framkvæmd sérfræðiþjónustu skuli sveitarfélög leggja áherslu á góð tengsl leikskóla, 
grunnskóla og framhaldsskóla með samfellu í skólastarfi að leiðarljósi. KÍ styður þetta 
markmið.

35. gr.
Tungumál, nemendur með annað móðurmál en íslensku.

KÍ vill þessar breytingar:
a) í 3. mgr. þarf að kveða skýrar á um rétt nemenda sem hafa annað 

móðurmál en íslensku til að viðhalda sínu móðurmáli, að stunda nám á 
sínu móðurmáli eins og kostur er, svo og að skólum sé heimilt að 
viðurkenna kunnáttu í móðurmáli nemenda með annað móðurmál en 
íslensku sem hluta af námi er komi í stað náms í erlendu tungumáli, sbr. 
sömu ákvæði í 16. gr. frumvarps til laga um grunnskóla.

b) Að kveðið verði á um rétt nemenda til túlkaþjónustu, að skólar setji sér 
mótttökuáætlun sem taki mið af bakgrunni þeirra, tungumálafæmi og fæmi 
á öðrum námssviðum. Tryggt skal að nemendur og foreldrar þeirra fái 
ráðgjöf og aðgang að upplýsingum um skólastarfið, svo og á möguleikum 
á túlkaþjónustu, sbr. sömu ákvæði í 16. gr. frumvarps til laga um 
grunnskóla.

c) Að aðalnámskrá tilgreini rétt þessara nemenda til náms og kennslu, 
ráðgjafar, þjónustu og stuðnings og að framhaldsskólar útfæri í 
skólanámskrá þá þjónustu og stuðning sem nemendum með annað 
móðurmál en íslensku eiga rétt á.

36. gr.
Heilsuvernd, hollustuhœttir, forvarnir.

KÍ vill þessar breytingar:
a) Að kveðið verði á um skyldur skólameistara við að koma á skipulegri 

heilsuvemd í samstarfi við hlutaðeigandi heilsugæslustöð.
b) Að lögfestur verði réttur nemenda til sálfræði- og læknisþjónustu, ólögráða 

nemendum að kostnaðarlausu.
c) Að lögfestur verði réttur nemenda til að fá hollt fæði niðurgreitt í skólum. 

KÍ telur eðlilegt að nemendur sitji við sama borð og starfsmenn skólanna í 
þessum efnum.

d) Að aðalnámskrá fjalli um heilsuvemd, hollustuhætti og forvamir sem 
skólar útfæri í skólanámskrám sínum.

37. gr.
Náms- og starfsráðgjöf

KÍ vill að greinin orðist svo:

Nemendum í framhaldsskólum skal standa til boða náms- og starfsráðgiðf og náms- og
starfsfræðsla. Þá þiónustu veita náms- og starfsráðgiafar. í skólanámskrá framhaldsskóla skal
bví lvst hvemig skóli sinnir þessu hlutverki og hvemig staðið er að miðlun upplvsinga um
nám og námsleiðir til nemenda oe foreldra eða forráðamanna heirra.

KI bendir á að efni 1. mgr. 37. gr. um að þeir sem þiónustuna veita skuli að iafnaði 
hafa menntun á sviði slíkrar ráðeiafar er afturfor frá menntunarkröfum gildandi laga 
og reglugerða, sbr. 9. gr. reglug. nr. 1100/2007 um starfslið og skipulag 
framhaldsskóla. KÍ vill að tillögur starfshóps um náms- og starfsráðgjöf sem vann að 
10 skrefa samkomulaginu verði útfærðar í nýjum lögum um framhaldsskóla. KI vill
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að kveðið verði á um 300 nemendur á hvert stöðugildi í náms- og starfsráðgjöf í 
framhaldsskólum til að efla ráðgjöf og stuðning við nemendur og að gerð verði 
heildstæð náms- og starfsráðgjafaráætlun fyrir skóla. KÍ leggur ríka áherslu á að 
starfsheitið náms- og starfsráðgjafi verði lögvemdað með sérstökum lögum.3 KÍ 
leggur áherslu á verulega aukningu fjármuna til skóla til að efla ráðgjafar- og 
stoðkerfi þeirra.4

38. gr.
Námsferilsskrá.

KÍ vill að í aðalnámskrá verði fjallað um efiii 1. mgr. 38. gr.

39. gr.
Nemendafélög íframhaldsskólum.

KÍ vill þessar breytingar:
a) Ákvæðum 1. mgr. 10. gr. gildandi laga um framhaldsskóla þarf að halda 

hér inni um að nemendaráð hafi tillögu- og umsagnarrétt um markmið 
náms, námsefiii og kennslutilhögun í skóla sínum.

b) Að skólar setji sér viðmið í skólanámskrá um aðstöðu nemendafélaga.
c) Að nemendafélög tilnefni fulltrúa til setu í skólaráð og á skólafundi, sbr. 7. 

og 9. gr. frumvarps.

VII. KAFLI 
Mat og eftirlit með gæðum.

40. gr.
Markmið.

KÍ vill að C. liður orðist svo: .. trveeia gœði náms og skólastatfs og stuðla að umbótum

3 Tillðeur starfshóps um náms -og starfsráðgiöf sem vann að 10 skrefa samkomulaginu:
Starfshópurinn leggur áherslu á nauðsyn þess að allir nemendur í grunn- og framhaldsskólum hafi 
aðgang að þjónustu menntaðra náms- og starfsráðgjafa. Til þess að svo megi verða eru eftirfarandi 
tillögur lagðar fram:
Réttur nemenda til náms- og starfsráðgjafar
Aðgengi nemenda í grunn- og framhaldsskólum að náms- og starfsráðgjöf verði tryggt. Setja þarf í 
grunnskólalög að allir nemendur eigi rétt á náms- og starfsráðgjöf. Jafnframt verði sett reglugerð um 
starfssvið náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum í samræmi við reglugerð um náms- og starfsráðgjöf í 
framhaldsskólum.
Náms- og starfsráðgjafaráætlun
Komið verði á heildstæðri náms- og starfsráðgjafaráætlun í grunn- og framhaldsskólum. Náms- og 
starfsráðgjafaráætlun er ætluð íyrir alla nemendur og hafa náms- og starfsráðgjafar yfirumsjón með 
framkvæmd áætlunarinnar í hveijum skóla. Til þess að náms- og starfsráðgjafaráætlun nýtist öllum 
nemendum verður að stefna að því að eitt stöðugildi náms- og starfsráðgjafar verði að baki hverjum 
300 nemendum. Þetta verði að M lu komið til framkvæmda árið 2012.
Lögverndun starfsheitis náms- og starfsráðgjafa
Til að tryggja megi aðgengi nemenda að faglegri þjónustu menntaðra náms- og starfsráðgjafa þarf að 
lögvemda starfsheitið náms- og starfsráðgjafi.
Verkefnisstjóri í náms- og starfsráðgjöf
Menntamálaráðuneytið ráði verkefnisstjóra sem vinni að því að tillögur starfshópsins komist til 
framkvæmda. Hlutverk verkefnisstjóra verði að vinna að heildarstefhu í náms- og starfsráðgjöf í grunn- 
og framhaldsskólum.
4 KÍ vill líka minna á skýrslu starfshóps á vegum menntamálaráðuneytisins um náms- og starfsráðgjöf, 
1998.
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41. gr. 
lnnra mat.

KÍ vill að 2. mgr. orðist svo:

„Framhaldsskóli hirtir opinberlega upplýsingar um innra mat sitt, iramkvœmdbess. tengsl við 
skólanámskrá. áraneur bess 02 áœtlanir um umbœtur".

KÍ vill að framhaldsskólum verði skylt að láta innra matið ná til fjar- og dreifnáms 
sem og til dagskólanáms (staðnáms).

KÍ leggur áherslu á að sjálfsmat skóla bæti skólastarfið. Skólanámskrá hvers 
framhaldsskóla þarf að vera grundvöllur sjálfsmats hans, en skýr markmið eru 
forsenda mats á árangri.

42. gr.
Ytra mat.

KÍ vill að ytra matið nái til fjar- og dreifháms sem og til dagskólanáms (staðnáms).
KÍ minnir á að allt mat (innra og ytra) þarf líka að ná til vinnuvemdarmála, 

hollustuhátta, öryggismála og brunavama. KÍ leggur ríka áherslu á að framhaldsskólar 
fái fjárhagslegt svigrúm til umbótavinnu á grundvelli matsniðurstaðna.

VIII. KAFLI 
Rekstrar- og fjárhagsmálefni.

43. gr.
Rekstrarframlög.

KÍ leggur áherslu á að reiknilíkan framhaldsskóla mæli raunkostnað af skólahaldi á 
hverjum tíma. Reiknireglur verða einnig að taka tillit til námslegrar stöðu nemenda, 
starfsaðstöðu og aðbúnaðar kennara og nemenda, stuðnings, ráðgjafar og þjónustu við 
nemendur og kennara, starfaskipulags skóla, þróunar náms og kennslu, gerð 
skólanámskráa, námskráa og námsbrautalýsinga og til sjálfsmats og umbóta á 
grundvelli þess.

KÍ vill að kveðið verði á um að stjómvöld beri kostnað vegna tónlistamáms á 
framhaldsstigi sem metið er til eininga í framhaldsskólum, sem og í öðru listnámi.

44. gr.
Samningar við framhaldsskóla.

KÍ vill að þjónustusamningar skv. 3. mgr. byggi á ákvæðum 12. gr. Gera þarf grein 
fyrir tilgangi samninga stjómvalda og skóla, lögformlegri þýðingu þeirra og stöðu. 
Samningar þurfa að taka tillit til starfafyrirkomulags skóla, námslegrar stöðu nemenda 
og réttinda þeirra skv. lögum, sem stjómvöld fela skólum að útfæra.

45. gr.
Gjaldtökuheimildir opinberra framhaldsskóla.

KÍ vill þessar breytingar:
a) Að ekki verði kveðið á um innritunargjöld ólögráða nemenda í 

framhaldsskólum.
b) Innritunargjöldum lögráða nemenda verði haldið í algjöru lágmarki og feli 

aðeins í sér raunkostnað við nemendaskráningu.
c) Kveðið verði á um að skólameistarar hafi samráð við skólaráð um 

gjaldtöku lögráða nemenda.
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d) Að 25% hærra gjald fyrir nemendur sem fá leyfi til innritunar utan auglýsts 
innritunartíma nái ekki til ólögráða nemenda.

e) Að 25% hærra gjald fyrir lögráða nemendur sem fá leyfi til innritunar utan 
auglýsts innritunartíma nái ekki til þeirra nemenda sem ekki komust inn í 
þá skóla sem þeir sóttu um á auglýstum innritunartíma. Þetta þarf að koma 
fram í greinargerðinni um 45. gr. og í reglugerð.

f) Að felld verði niður öll efnisgjöld í námi ólögráða nemenda. Aðeins verði 
heimilt að innheimta efnisgjöld af lögráða nemendum fyrir valkvæð 
viðfangsefni í námi.

g) Ákvæði b. liðar um að ekki sé heimilt að innheimta gjald fyrir efni sem 
nemendum er látið í té skv. einhliða ákvörðun skóla eru óljós. Þau þarf að 
skýra þannig að nemendum, forráðamönnum og skólum sé ljóst hvað átt er 
við hér, bæði í greinargerð um 45. gr. og í reglugerð.

h) Að ekki verði heimilt að innheimta gjöld af ólögráða nemendum fyrir nám 
utan daglegs starfstíma og utan reglubundins starfstíma að sumri. Allri 
gjaldtöku lögráða nemenda verði stillt í hóf.

i) Að ijar- og dreifnám ólögráða nemenda verði gjaldfijálst, nemenda sem 
eru á ábyrgð síns grunnskóla og framhaldsskólanemenda. KI vill að 
endurskoðun aðalnámskráa grunnskóla og fiamhaldsskóla nái einnig til 
fjar- og dreifnáms, gæðamála, réttinda nemenda, þjónustu skóla. Tekin 
verði afstaða til þess undir hvaða kringumstæðum heimilt sé að innheimta 
gjöld af lögráða nemendum sem stunda íjar- og dreifnám.5

j) Að ekki verði heimilt að innheimta gjöld fyrir þætti í námi nemenda sem 
eru skyldubundnir skv. kennsluáætlunum, s.s. námsferðir og 
vettvangsnám, sbr. einnig 31. gr. í frumvarpi til grunnskólalaga. Þetta þarf 
að koma fram í greinargerðinni um 45. gr. og í reglugerð.

k) Að allri gjaldtöku fyrir aðra þjónustu sem í boði er og sem telst ekki vera 
hluti af eða leiða af lögbundnu hlutverki skóla verði stillt mjög í hóf.

49. gr.
Styrktarsjóðir.

KÍ vill hafa þessa grein í II. kafla frumvarpsins. Greinin þarf að eiga við um skóla sem 
falla undir III. kafla.

IX. KAFLI 
Ýmis ákvæði.

50. gr.
Foreldraráð.

KÍ vill hafa þessa grein í VI. kafla frumvarpsins. Greinin þarf að eiga við um starf 
skóla sem falla undir III. kafla.

51. gr.
Námsgögn.

KÍ vill hafa þessa grein í VI. kafla frumvarpsins. Greinin þarf að eiga við um 
nemendur sem stunda nám í skólum sem falla undir III. kafla. Nægilegir fjármunir 
verða að koma til á fjárlögum ársins 2009 til að mæta kostnaði nemenda vegna 
námsgagna. KÍ varar við að íjárframlög til núverandi dreifbýlisstyrks nemenda verði 
notuð til að standa straum af nýmælinu um að mæta kostnaði nemenda vegna 
námsgagna. Mikilvægt er að framkvæmd 51. gr. komi nemendum að raunverulegu

5 Sjá tillögur starfshóps um íjar- og dreifnám í neðanmálsgrein í athugasemdum KÍ við 21. gr. 
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gagni og verði til að styrkja fjárhagslegar forsendur þeirra til náms. KÍ vísar einnig til 
umfjöllunar um gjaldtöku og námskostnað nemenda í almennum umsagnarkafla um 
frumvarpið.

52. gr.
Nýbreytni í skólastarfi.

KÍ vill hafa þessa grein í II. kafla frumvarpsins. Greinin þarf að ná til skóla sem falla 
imdir III. kafla. KI telur rétt að setja reglugerð um þessa grein.

53. gr.
Sprotasjóður

KÍ vill hafa þessa grein í II. kafla frumvarpsins. Greinin þarf að ná til skóla sem falla 
undir III. kafla. KÍ leggur mikla áherslu á stóraukin fjárframlög til sjóðsins svo hann 
standi undir nafni og að kennarasamtökin eigi fulltrúa í úthlutunamefnd hans.

KÍ vill auknar rannsóknir á framhaldsskólastiginu, að stjómvöld hafi 
forgöngu um að koma á fót upplýsingabanka um rannsóknir á skólastarfi í leik-, 
tónlistar-, grunn- og framhaldsskólum og að þau tryggi fjárframlög til þessa verkefnis. 
Stjómvöld geri viðeigandi ráðstafnir með fræðslu, fjárframlögum, samstarfi við 
fagaðila og skóla svo að fræðilegar rannsóknir nýtist til að efla og bæta skólastarf á 
öllum skólastigum.

54. gr.
Þátttaka opinberra framhaldsskóla í símenntun.

KÍ vill hafa þessa grein í II. kafla frumvarpsins. Greinin þarf að ná til skóla sem falla 
undir III. kafla.

KÍ vill að ákvæði 33. gr. gildandi framhaldsskólalaga um öldungadeildir verði 
hluti af nýjum lögum um framhaldsskóla því nám í öldungadeildum er einingabært 
framhaldsskólanám. í 2. mgr. virðist ekki vera ætlast til að samstarfsaðilar um 
námskeiðahald og fræðslu fyrir fullorðna geri samning um starfsemina, sbr. 3. mgr.
35. gr. gildandi laga um framhaldsskóla. Eðlilegt er að kveðið verði á um gerð slíks 
samnings.

KÍ leggur áherslu á að tillögur í væntanlegu frumvarpi lun eflingu fræðslu og 
símenntunar fyrir fullorðna verði hafðar til hliðsjónar við setningu reglugerðar um 54.
gr-

55. gr.
Upplýsingagjöf.

KÍ vill hafa þessa grein í II. kafla frumvarpsins. Greinin þarf líka að ná til skóla sem 
falla undir III. kafla.

56. gr.
Skýrslur til Alþingis.

KÍ vill hafa þessa grein í II. kafla frumvarpsins. Greinin þarf að ná til skóla sem falla 
undir III. kafla.
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X. KAFLI 
Gildistaka o.fl.

57. gr.
Gildistaka.

Álcvæði til bráðabirgða
KÍ bendir á að gera þarf ráð fyrir góðum undirbúnings- og aðlögunartíma fyrir 
skólana að nýjum lögum og reglum um skólastarf á framhaldsskólastigi. í 
undirbúnings- og aðlögunartíma skólanna þarf, auk vinnu þeirra og 
menntamálaráðuneytis við undirbúning starfs skv. IV. og V. kafla, að gera ráð fyrir 
vinnu við VI. kafla, VII. kafla, VIII. kafla og IX. kafla. Stofiia þarf 
vinnustaðanámssjóð með nægum fjárframlögum. Gera þarf ráð fyrir vinnu við nýjar 
námskrár og vinnu við gerð nýs námsefhis, endurmenntun kennara, ráðgjöf og 
stuðning við kennara og skóla. Stórauknir fjármunir verða að koma til þessara 
verkefiia svo að innleiðing nýrrar menntastefnu fyrir framhaldsskólastigið takist vel.

F.h. Kennarasambands íslands og aðildarfélaga 
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