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Málefni: Umsagnir um frumvörp til leikskóla-og grunnskólalaga.
Á 141. fundi sveitarstjómar Húnaþings vestra þann 22.janúar 2008 var m.a. tekið fyrir:
1. Tekinn fyrir 2. dagskrárliður. Fundargerð 97. fundar fræðsluráðs 9. janúar.
Fundargerð í 2 liðum. Oddviti kynnti. Lögð var fram svohljóðandi tillaga vegna 1.
liðar: „Sveitarstjóm Húnaþings vestra samþykkir að senda fyrirliggjandi umsagnir
Fræðsluráðs Húnaþings vestra, Foreldrafélags Leikskólans Ásgarðs og Foreldrafélags
Grunnskóla Húnaþings vestra um frumvörp til laga um grunnskóla, leikskóla,
framhaldsskóla og menntun kermara og skólastjómenda til menntamálanefiidar
Alþingis. Að öðru leyti tekur sveitarstjóm Húnaþings vestra undir lunsagnir Sambands
íslenskra sveitarfélaga um umrædd frumvörp.“ Borinn undir atkvæði 1. liður
fundargerðarinnar ásamt framangreindri tillögu og samþykkt með 6 atkvæðum.
Hjálagt: Umsögn stjómar foreldrafélags Leikskólans Ásgarðs 287. mál
Umsögn foreldraráðs Gruimskóla Húnaþings vestra 285. Mál
Umsögn fræðsluráðs Húnaþings vestra,
Ofangreint tilkynnist hér með.
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11. jan. 2008
Byggðaráð Húnaþings vestra
Með vísan í bréf dags. 18.12.08 sendir stjóm foreldrafélags Leikskólans
Ásgarðs frá sér eftirfarandi umsögn nm frumvarp til laga um leikskóla:

A)

Stjóm foreldrafélags Leikskólans Asgarðs leggur til að í markmiðsgrein (2.
gr.) laganna verðið stuðst við orðalag frumvarps til grunnskólalaga en
orðalaginu “kristilegt siðgæði” skeytt við. Greinin gæti t.a.m. verið orðuð
svona:
“Starfshættir leikskóla skulu mótast af kristilegu siðgæði s.s umburðarlyndi,
jafiirétti, lýðræðislegu samstarfí, ábyrgð, umhyggju, sáttfysi og virðingu
fyrir manngildi”.
Greinargerð: Þeir þættir sem taldir em upp falla allir undir kristilegt
siðgæði. Orðalagið kristilegt siðgæði hefur hins vegar meiri kjölfestu sem
viðmið, stendur á rótfastari grunni og gefiir tóninn fyrir nánari útskýringu á
þeim hugtökum sem á eftir fara. Manngildi getur t.a.m. verið afar breytilegt
eflir samfélögum og trúararfur hefur þar mikið að segja. Orðalagið kristilegt
siðgæði gerir ekki kröfu um trúaijátningu eða trúarafstöðu en útskýrir
augljóslega rætur gildismatsins.

B)
11. grein fjallar um stofiiun foreldraráðs.

Stjóm foreldrafélagsins sér ekkert
þessu til fýrirstöðu þó foreldrafélag hafi hingað til haft ýmis þau mál á sinni
könnu sem fæm undir foreldraráð. Þó er vert að spyrja hvers vegna sett er á
stofii foreldraráð í leikskólanum en skv. frumvarpi til grunnskólalaga á að
leggja foreldraráð grunnskóla niður og setja á stofii skólaráð sem er talsvert
öðmvísi samsett en foreldraráð. E.t.v. gæti verið heppilegt að hafa
sambærilegt ráð í leikskólanum. Stjómin mælir með því að höfundar
frumvarps velti þessu atriði fyrir sér.
Fyrir hönd stjómar foreldrafélags leikskólans Ásgarðs,
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