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Efni: Frumvarp til laga um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við 
leikskóla, grunnskóla ogframhaldsskóla, 288. mál.

Háskólinn á Akureyri þakkar fyrir tækifærið að fá að senda umsögn um ofangreint 
frumvarp ásamt frumvörpum um grunnskóla, 285. mál, um framhaldsskóla, 286. mál og 
um leikskóla, 287. mál. Almennt um þessi fjögur frumvörp má segja að þau horfi til 
verulegra framfara í íslensku skólakerfi. Þau styrkja stöðu kennara og það er sérstakt 
fagnaðarefni að starfsheitið leikskólakennari verður lögvemdað og að kennarar þurfi að 
ljúka fimm ára námi til að fá að nota starfsheitin leik-, grunn- og 
framhaldsskólakennari, þau bæta tengingu á milli skólastiga og auðvelda flutning 
starfsmanna á milli þeirra svo að einhver atriði séu nefnd. Þau eru líkleg þegar til lengri 
tíma er litið að styrkja stöðu skóla í samfélaginu. Hér á eftir fer umsögn Háskólans á 
Akureyri um frumvarp til laga um menntun og ráðningu kennara og skólastjómenda, 
288. mál.

Það er sérstök ástæða til að fagna því að í 3., 4. og 5. gr., er afdráttarlaust kveðið á um 
að meistarapróf þurfi til að nota heitin, leik-, grunn- og framhaldsskólakennari.

I 8. gr segir að menntamálaráðherra setji reglugerð um inntak menntunar leik-, grunn- 
og framhaldsskólakennara með tilliti til lágmarkskrafha um vægi kennslu- og 
uppeldisfræði og vægi faggreina. Það er ástæða til að vekja athygli á því að ráðuneytið 
hefur ekki gegnt þessu hlutverki frá því kennaradeild tók til starfa við Háskólann á 
Akureyri árið 1993 og hefur látið háskólastofiiununum eftir að móta inntak 
kennaramenntunarinnar. Það virðist mega lesa út út 24. gr. um gildissvið leyfisbréfa og 
útgáfu þeirra að vægi uppeldis- og kennslufræði sem fræðigreinar aukist því neðar sem 
dregur í skólakerfinu en vægi þeirra fræðigreina sem liggja til grundvallar ólíkum 
kennslugreinum aukist því ofar sem dregur í því. Ef þær viðmiðanir og reglur sem 
ráðuneytið hyggst setja eru almennar og gefa háskólunum svigrúm til að móta og þróa 
kermaramenntunina um leið og hún lengist í fimm ár þá er engin ástæða til að hafa 
áhyggjur af því að ráðuneytið setji reglugerð um inntak hennar. En verði reglugerðin of 
nákvæm getur hún orðið alvarlegt inngrip i störf háskólanna. Það er ástæða til að gjalda 
varhug við því.
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HA vill hafa orð á því að í 17. gr. er einungis kveðið á um að umsækjendur um 
stjómunarstörf í framhaldsskólum skulu hafa starfsheitið framhaldsskólakennari. í 
sambærilegum greinum um stjómendur í leik- og grunnskólum, 10. og 13. gr., er kveðið 
á um viðbótarmenntvm og stjómunarreynslu á skólastiginu. Það virðast engin rök til að 
gera ekki sömu kröfur til skólastjómenda í framhaldsskólum og í leik- og grunnskólum.

I 24. gr. er kveðið á um gildissvið leyfisbréfa og útgáfu þeirra. Það er til verulegra bóta 
að kennurum er gefinn kostur á að flytja sig á milli skólastiga eftir skýrum reglum og að 
réttindi til kennslu geta verið bundin kennslugreinum og kennarar sem eru ráðnir á 
slíkum forsendum hafi forgang að kennslu þeirra greina.
a) Leikskólakennari sem hefur sérhæft sig í kennslu eldri bama getur fengið leyfi til 
kennslu í fyrstu bekkjum grunnskóla skv. 2. mgr. Hér þarf að kveða skýrar að orði.
Eldri böm í þessu samhengi virðast vera 4-6 ára böm. Að því er best verður séð hefur 
ekki fram að þessu verið boðið upp á sérhæfingu af þessu tagi í námi leikskólakennara 
og sérhæfing á þessu sviði því ekki verið möguleg. En með þessu ákvæði er 
háskólunum sem bjóða kennaramenntun nánast gert skylt að bjóða þessa sérhæfingu í 
nýju kennaranámi. Af hverju geta ekki allir leikskólakennarar fengið leyfi til að kenna í 
fyrstu bekkjum grunnskóla?
b) í 6. og 7. mgr. er kveðið á um að leikskólakennari sem hefur bætt við sig 60 
viðbótareiningum í skólastjómun eða sérkennslu á rétt á leyfisbréfi sem 
grunnskólakennari og sama á við um grunnskólakennara sem bætir við sig 60 einingum 
á ofangreindum sviðum að hann á rétt á leyfisbréfi sem leikskólakennari. Hér hlýtur að 
vera átt við að þeir sem hafa bætt við sig eins árs námi eftir fimm ára nám til 
meistaragráðu öðlist þennan rétt. Það er sjálfsagt að benda á að leyfisbréfið er almennt í 
þessu tilviki en það er eðlilegt að spyrja af hveiju önnur sjónarmið ráða hér en í mgr. 2 
og 3. Er það vegna viðbótarársins eða er það vegna þess að þessi venja hefur skapast á 
umliðnum árum? Það virðast engin rök til að viðhalda venjunni eftir að þessi nýju lög 
hafa verið samþykkt.
c) I 8. mgr. er kveðið á um að ráðherra sé heimilt að fela háskólum sem hlotið hafa 
viðurkenningu og sinna menntun kennara eftir samningi við ráðuneytið að annast 
útgáfu leyfisbréfa til kennara. Rökin fyrir þessu ákvæði í greinargerð eru þau að 
einfalda megi framkvæmd við útgáfu leyfisbréfa og auka hagkvæmni. Þótt sjónarmið 
ráðuneytisins séu skiljanleg þá er rétt að Alþingi athugi hvort þetta er eðlileg 
stjómsýsla. Skv. þessum lögiun verður útgáfa leyfisbréfa sambærileg við veitingu 
lækningaleyfis eða að fá heimild til að starfa sem lögmaður. Það er tvennt við þetta að 
athuga sem lagt er til í 8. mgr. 1. Það er alls ekki sjálfsagt að sami aðilinn veiti 
starfsleyfi og sér um menntun í tiltekinni starfsgrein. Það virðist raunar eðlilegra að það 
séu tveir aðilar einmitt vegna þess að sá sem veitir starfsleyfi þarf að gera tilteknar 
kröfur til menntunarinnar og ætti að hafa eftirlit með henni. 2. Það þarf að vera 
möguleiki á því að svipta kennara starfsleyfi vegna brota sem hann kann að fremja í 
starfi eða annars staðar. Það er ekki gert ráð fyrir því í þessum lögum. í lögunvim ixm 
skólastigin er gert ráð fyrir því að ekki megi ráða neinn til starfa sem kennara sem 
brotið hefur af sér skv. XXII. kafla hegningarlaga. Það ákvæði er framfor frá því sem 
verið hefur en það þarf að ganga lengra. Einn möguleikinn gæti verið sá að láta þá 
matsnefnd sem kveðið er á um í 7. gr. þessa frumvarps sjá um að veita leyfisbréf og um 
leið að hafa efitirlit með starfsstéttinni og vald til að svipta menn réttinum til að nota 
starfsheitin sem vemduð eru með þessum lögum.
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í 26. gr. er kveðið á um að þeir sem ljúka bakkalárprófi eða námi til kennsluréttinda 
fyrir 1. júlí 2011 skuli fá leyfisbréf til kennslu. Það er rétt að vekja athygli á að þetta er 
skammur tími. Þeir sem hefja nám haustið 2008 í háskólum munu geta lokið þriggja ára 
námi fyrir þennan tíma ef allt gengur að óskum. En það má ekkert koma fyrir nemendur 
á þessum þremur árum svo sem slys, veikindi eða bameignir. Þá getur orðið útilokað að 
ljúka náminu fyrir tilsettan tíma. Það virðist vera skynsamlegt að gera tímann rýmri 
fyrir nemendur til að ljúka fullgildu prófi skv. eldri lögum, t.d. til 1. júlí 2012, en 
jafnfram að bæta inn ákvæði um að háskólum sem sinna kennaramenntun sé ekki 
heimilt að innrita í þriggja ára kennaranám eftir haustið 2008 og í nám til 
kennsluréttinda eftir haustið 2009.

Að gerðum þessum athugasemdum um einstök ákvæði frumvarpsins mælir Háskólinn á 
Akureyri með samþykkt þess.

Virðingarfyllst,

’orsteinn Gimnarsson, rektor
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