
Sólborg v/Norðurslóð Sími 460 80 00 www.unak.is
600 Akureyri Fax 460 89 99 unak@unak.is

Alþingi 
Erindi nr. Þ / 3 s y // j S j  

komudagur j?/f./j<wS
Alþingi - nefndasvið 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Háskólinn 
á Akureyri
University 
of Akureyri

Skrifstofa rektors

Akureyri, 28. janúar 2008 
Tilv.: 0712059

Efni: Frumvarp til laga um framhaldsskóla, 286. mál.

Háskólinn á Akureyri þakkar fyrir tækifærið að fá að senda umsögn um ofangreint 
frumvarp ásamt frumvörpum um grunnskóla, 285. mál, um leikskóla, 287. mál og um 
menntun og ráðningu kennara og skólastjómenda við leikskóla, grunnskóla og 
framhaldsskóla, 288. 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 framhaldsskóla, 286. mál.

Hér er um að ræða frumvarp sem skapar skilyrði til að efla starfsemi framhaldsskólanna 
frá því sem nú er. Sérstaklega ber að fagna lengingu fræðsluskyldu til 18 ára aldurs. 
Þetta ákvæði lætur e.t.v. ekki mikið yfir sér en er mikilvægt skref í þá átt að auka 
jafnræði þegnanna og styrkja jafnrétti til náms.

í frumvarpinu er dregið úr miðstýringu á námsframboði og námskrárgerð og 
möguleikar gefnir til að gera skólastarfið sveigjanlegra. Þessar breytingar ættu að gefa 
framhaldsskólum ýmis tækifæri til að byggjast upp sem sterkari og fjölbreyttari 
menntastofrianir sem taka enn meir faglega ábyrgð á því starfi sem þar fer fram.

Jafngilding stúdentsprófs á bóknáms- og verknámsbrautum er mikilvægur áfangi fyrir 
nemendur verknámsbrauta, m.a. frá sjónarmiði jafnræðis, og tryggir einnig aukna 
fjölbreytni innan framhaldsskólans.

I 7. gr. er ákvæði um skólaráð. Álitamál er hvort ekki er ástæða til að draga hlutverk 
skólaráðs mun skarpar upp. Ákvæði um að skólaráð skuli vera skólameistara til 
samráðs og aðstoðar segir afar lítið. Um hvað ber skólameistara að hafa samráð við 
skólaráð? Eins og ákvæðið stendur getur skólaráð orðið allsendis óvirk stofriun innan 
skólans þar sem það er alfarið sett í hendur skólameistara hvemig hann kýs að virkja 
skólaráð. Ákvæðið tryggir ekki valddreifingu innan skólans en tilgangur með skólaráði 
hlýtur einmitt að vera sá. Þá má velta því fyrir sér hvort ekki er ástæða til að tryggja 
foreldraráði aðkomu að skólaráði með því að þau geti tilnefrit áheymarfulltrúa í ráðið.
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í 9. gr. er ákvæði um skólafundi. Hér er bent á að foreldraráði og skólanefnd verði 
heimilt að tilnefiia áheymarfulltrúa á skólafundi með málfrelsi og tillögurétt.

í 15. gr. er fjallað um námseiningar. Þar er skilgreint hver ársvinna nemenda er á einu 
námsári í námseiningum talið. Þar er jafnframt ákvæði um árlegan fjölda vinnudaga 
nemenda að lágmarki á ári hverju. Hér er horfið frá fyrri skilgreiningu um 145 
kennsludaga að lágmarki. Við setningu laganna 1995 var mikil umræða um skólatíma 
sem snerist m.a. um það með hvaða hætti hægt væri að tryggja nemendum 
lágmarkskennsludagafjölda. Þóttust menn sjá þá að verulega skorti á að skólar nýttu 
heildardagafjölda 9 mánaða skólans nógu vel til kennslu. Það ráð var tekið að lögfesta 
lágmarkskennsludagafjölda. Með því ákvæði sem hér er fram sett er hætt við að skólar 
hverfi aftur til fyrra horfs og að virkum kennsludögum fækki.

í 29. gr. er ákvæði um kjamaskóla. Ákvæði af þessu tagi hefur staðið í lögum frá 1996.
Alitamál er hvert gildi þessa hefur verið fyrir framhaldsnám á viðkomandi sviði og 
virðist það að sumu leyti hafa orðið til óeðlilegrar miðstýringar og jafnvel dregið úr 
frumkvæði frá öðrum skólum og gert þeim örðugra um vik að bjóða upp á nám á 
viðkomandi sviði eða vinna að þróun þess einkum skólum á landsbyggðinni. Hér er því 
eindregið lagst gegn ákvæði um kjamaskóla.

í 30. gr. er kveðið á um það að í kjamagreinum í framhaldsskóla skuli námsmat í 
lokaáföngum til stúdentsprófs taka mið af viðmiðunarprófum sem ráðherra lætur 
skólum í té eða viðurkennir. Það er ástæða til að huga betur að þessu. Námsmat á að 
vera eðlilegur hluti af kennslu og taka mið af þeirri kennslu sem veitt hefur verið sem 
skólinn stendur ábyrgur fyrir. Annar möguleiki á að framkvæma sömu hugmynd væri 
að ráðuneyti geti kallað eftir prófum til að bera að þeim námsmarkmiðum sem náminu 
eru sett og geti gert athugasemdir til viðkomandi skóla ef ástæða þykir til.

I 34. gr. segir að framhaldsskólar skuli leitast við að veita þeim nemendum sérstakan 
stuðning sem eiga við sértæka námsörðugleika að stríða eða veikindi. Hér er um afar 
veikt orðalag að ræða. Nær væri að kveða á um að skólum beri að veita sérstakan 
stuðning. Sá stuðningur gæti verið í formi námsráðgjafar eða aðstoðar á annan máta. Þá 
má velta því fyrir sér hvort kennarar séu í öllum tilvikum færir um að sinna þessum 
nemendum án ráðgjafar eða stuðnings. Hér ber að líta til þess að vandinn er ekki 
endilega nemandans heldur ekki síður kennarans að útfæra kennslu sína þannig að 
nemandanum gagnist sem best. Löngu er tímabært að draga fram ábyrgð kennarans í 
námsferli nemenda í framhaldsskólum og viðurkenna að þeir geta þuríit á aðstoð að 
halda gagnvart þessari ábyrgð sinni ekki síður en kennarar grunnskóla.

I 37. gr. er enn og afitur vísað til vanda nemenda og að náms- og starfsráðgjöf skuli 
beina ráðgjöf sinni að honum. Vísast hér til athugsemdar við 34. gr.

I 47. gr. er ljallað um stofnkostnað við uppbyggingu framhaldsskóla. Við lagasetningu 
árið 1995 var markmiðið með flutningi alls reksturs grunnskóla til sveitarfélaga að auka 
valddreifingu og skapa skýrari verkaskil á milli ríkis og sveitarfélaga. Við gerð 
frumvarps til laga um framhaldsskóla vom ekki sömu skref stigin gagnvart
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verkaskiptum og uppbygging framhaldsskóla varð áfram samstarfsverkefiii ríkis og 
sveitarfélaga. Reynsla sem fengist hefur þau liðlega 10 ár frá setningu laganna 1996 
sýnir að endalausir árekstrar hafa orðið milli ríkis og sveitarfélaga að þessu leyti sem 
ástæða hefði verið til að sníða af við frumvarpsgerð þessa, jafnvel svo að 
framhaldsskólar hafa verið í gíslingu þessa ákvæðis varðandi endurbætur á húsnæði.
Lagt er til að þessu ákvæði verði breytt þannig að rekstur og uppbygging 
framhaldsskóla verði alfarið á höndum ríkis. Ef ekki verður á það fallist verði a) og b) 
liðir felldir út úr greininni þannig að ríki og sveitarfélög skipti á milli sín kostnaði eins 
og kveðið er á um í c) lið þar sem ríki standi straum af 60% raunkostnaðar og 
sveitarfélög 40%.

I 50. gr. er kveðið á um foreldraráð. Eigi foreldraráð að verða virk stofiiun innan 
skólans er mikilvægt að tryggja þeim tækifæri til áhrifa innan skólans þannig að 
foreldrar upplifi að á þá sé hlustað. Auk tilnefningar áheymarfulltrúa í skólanefiid er 
lagt til að foreldraráð tilnefni áheymarfulltrúa í skólaráð og á ársfund framhaldsskólans.

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

Virðingarfyllst,
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