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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um menntun og ráðningu kennara og 
skólastjóra við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, þskj. 322-288. mál, frá 
Félagi um menntarannsóknir, sbr. erindi dagsett 14. des. 2007.

Félagi um menntarannsóknir, FUM, hefur borist erindi frá menntamálanefnd Alþingis, 
dagsett 14. desember sl., þar sem óskað er eftir umsögn félagsins um frumvarp til laga 
um menntun og ráðningu kennara og skólastjóra þskj. 322-288. mál. Stjóm FUM 
hefur kynnt sér frumvarpið.

Jákvæðar breytingar
Stjórn FUM fagnar því að kveðið skuli á um lengingu kennaranáms í þessu frumvarpi 
og telur það tímabært. Einnig fagnar félagið ákvæði um lögvemdun starfsheitsins 
leikskólakennari og þeirri viðurkenningu sem felst í því á mikilvægi leikskólans og 
þess fagfólks sem þar starfar.

Almennar athugsemdir
Frestur á gildistöku er full stuttur sem gæti leitt til erfiðleika við ráðningu 
starfsmanna. Breytingar eins og þær er lúta að lengingu kennaranámsins og skilyrðum 
til að bera starfsheitin; leikskólakennari, grunnskólakennari og 
framhaldsskólakennari, taka tíma og mætti að minnsta kosti fresta gildistöku um 5 til 
10 ár.

Almennt eru hendur sveitarfélaga og skólastjómenda óvenju fast bundnar með þessu 
lagafrumvarpi.

Einstakar greinar:
Gr. 3, 4 og 5. Velta má fyrir sér hvort eðlilegt sé að ráðherra þurfi að viðurkenna 
fræðasvið til kennslu og hvort ekki ætti fremur að vera á verksviði stjómenda 
einstakra skóla að ráða það fólk til starfa sem þeir telja hæft, enda hafi það tilskilda 
menntun samkvæmt þeim viðmiðum sem þeir styðjast við, og á verksviði háskóla að 
skipuleggja námsframboð sitt. Stjómin telur m.ö.o. að þama ætti frekar að treysta á 
fagmennsku og metnað stjómenda og þeirra sem ráða starfsfólk til skólanna og 
frumkvæði og metnað háskóla við að skipuleggja það nám sem þeir hafa í boði.

í 9. gr. segir um leikskólakennara og ráðningu þeirra: „Að lágmarki 2/3 hlutar 
stöðugilda við kennslu, umönnun og uppeldi bama í hverjum leikskóla skulu teljast til 
stöðugilda leikskólakennara.“ Við teljum ekki ástæðu til að taka þetta fram um 
leikskólastigið frekar en önnur skólastig. Treysta beri stjómendum hvers skóla til að 
hafa metnað til að ráða þá starfsmenn sem best eru fallnir til starfans.


