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Efni: Umsögn um menntun grunnskólakennara osfrv.

Ofangreint frumvarp er mjög aðgengilegt og texti það skýr að hann ætti ekki að verða 
misskilinn. Undirritaður er ánægður með flest efnisatriði ef undan eru skilin 2 atriði:

í II kafla frumvarpsins í 3. grein eru lagðar fram þær menntunarkröfur að gert 
er skylt að Ijúka meistaraprófi á háskólastigi eða sambærilegu námi til að fá 
réttindi til kennslu á grunnskólastigi. Undirritaður telur að sé undirbúningi 
grunnskólakennara ábótavant sé betri kostur að lengja nám til kennsluréttinda 
um 1 ár og kalla það embættispróf. Að gera kröfur um meistarapróf mun 
greina kennara í 2 hópa; þá sem hafa eldri réttindi og þá sem hafa 
kennsluréttindi að afloknu meistaraprófi. Þetta mun hafa þau áhrif að 
kennarar með eldri réttindi en meiri reynslu verða alltaf undir í samkeppni um 
kennarastörf. Það er hætta á að þeir verði innlyksa í störfum sínum og eigi 
takmörkuð tækifæri til þess að færa sig á milli skóla. Ef nám yrði þess í stað 
lengt um 1 ár yrði skólastjórnendum auðveldara að meta reynslu kennara 
með eldri réttindi á móti auknu námi kennara með nýrri réttindi. Auk þess 
sem að framan er greint er þetta atriði mikið hagsmunamál fyrir sveitarfélögin 
vegna kjarasamninga en eins og flestum er kunnugt þýðir þetta atriði 
stóraukinn launakostnað hjá sveitarfélögunum þar sem slíkt próf hækkar 
kennara um 2 launaflokka. Það er því tæpast gerlegt að setja slíkt ákvæði í 
lög án þess að áður sé samið um það við þá sem greiða kostnaðinn af 
breytingunni. Að auki má benda á niðurstöður Eric A. Hanushek sem hann 
setur fram í bók sinni MAKING SCHOOLS WORK en á bls. 80: “Increasing 
the number of requirements prospective teachers must meet has been shown 
to reduce the supply of applicants and potential teachers, while guaranteeing 
little in the way of effectiveness.” í inngangi sömu bókar segir einnig: 
“Similarly, a good deal of evidence shows that advanced degrees do little to 
ensure that teachers do a better job in the classroom -  while they do enable 
teachers to command higher salaries.”

í IV. Kafla frumvarpsins, 12. gr. er fjallað um ráðningar grunnskólakennara og 
sérfræðinga. í texta frumvarpsins er gert ráð fyrir að sveitastjórnir geti falið 
“öðrum rekstraraðilum” ráðningu skólastjórnenda. í greinagerð er útskýrt að 
þarna sé átt við sjálfstætt rekna skóla. Athygli vekur að þetta ákvæði er eins 
orðað í 9. gr. sem fjallar um leikskólann. Undirritaður telur það mjög mikilvægt 
fyrir frelsi sveitarfélaga við skólastarf að þetta ákvæði sé án takmarkana. í 
dag eru sveitarfélög að gera þjónustusamninga við einkaaðila um rekstur 
leikskóla og þar með ráðningu leikskólastjóra. Brýnt er að frelsi til slíkra hluta 
haldi áfram. Það er mjög æskilegt að sveitastjórnir öðlist einnig slíkan 
sveigjiahleika í rekstri grunnskóla á vegum sveitarfélaga.
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