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Eríndi: Umsögn um frumvarp til laga um menntun og ráðningu kennara og 
skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, 288. mál.

Listaháskólinn hefur fengið til umsagnar fnimvarp til laga um menntun og ráðningu 
kennara og skólastjóraenda sem menntamálaráðherra hefur nú lagt fyrir Alþingi. Skólinn lýsir 
yfir stuðningi sínum við frumvarpið en leggur fram eftirfarandi athugasemdir varðandi 
skilyrði fyrir veitingu leyfa til að nota starfsheitin grunnskólakennari og 
framhaldsskólakennari:

1) 4. gr., 2. mgr., 4. tðlul. Um veitingu leyfis til að nota starfsheitið grunnskólakennari.

í þessum tölulið er fjallað um annars konar lokapróf en meistarapróf sem má meta til 
að veita starfsheitið grunnskólakennari, t.d. á sviði verkgreina, tæknigreina eða 
listgreina.

Óljóst er af lagagreininni um hvers konar “lokapróf ’ er að ræða, og ekki kveðið á um 
hvort er um að ræða próf frá viðurkenndum háskóla eða annars konar próf. Aðeins er 
kveðið á um að viðkomandi skuli hafa lokið 270 -  300 eininga námi á sérsviði sínu og 
a.m.k. 60 eininga námi á háskólastigi í uppeldis- og kennslufræðum til 
kennsluréttinda.

a) Listaháskólinn telur að ekki megi vera á nokkum hátt óljóst um hvers konar próf er 
að ræða þegar vísað er til “lokaprófs” í listgreinum. Ýmis konar sérskólar eru starfandi 
í listgreinum og útskrifa þeir nemendur með “lokaprófum” sem eru eins fjölbreytileg 
og skólamir eru margir. Almennt er þó viðurkennt að lokapróf frá Leiklistarskóla 
íslands og Myndlista- og handíðaskóla íslands, sem báðir voru lagðir niður með 
stofiiun Listaháskólans, hafi jafngilt námi á bakkalárstigi, og ennfremur nám frá 
kennaradeildum og tónfræðideild Tónlistarskólans í Reykjavík, en þær deildir hafa 
einnig verið niðurlagðar. “Lokapróf ’ frá öðrum sérskólum hafa yfírleitt ekki verið 
metin á faglegum grunni til jafngildis háskólaprófs.

Með auknum kröfum um gæði og samsetningu háskólanáms og aukinni samræmingu á 
milli háskóla með innleiðslu Bologna-samþykktarinnar er það orðið löngu úrelt að 
skólar geti útskrifað nemendur með prófgráðu á háskólastigi án þess að námið sé 
skilgreint innan regluverks háskóla. Nemendur sem fá slík prófskírteini eru í mikill
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óvissu um gildi prófa sinna og viðtökuháskólar vita ekki hvernig á að meta þau. Þetta 
hefur oft valdið miklum vandræðum, og það verið ýmsum nemendum mikið áfall 
þegar þeim hefur verið hafnað um inngöngu háskóla eða þeir ekki fengið starfsleyfi 
þar sem undirbúningsnám þeirra er ekki tekið gilt. Því er það eindregin tillaga 
Listaháskólans að í þessum lögum verði það gert fullkomlega skýrt að með 
“lokaprófum” er átt við fullgilt bakkalárnám frá viðurkenndri háskólastofnun. 
Tilgreina má undantekningar sem vísa til náms úr þeim deildum og skólum sem getið 
er hér að ofan og hafa nú verið niðurlagðir.

b) Augljóst misræmi blasir við í skýringu með lagagreininni (bls. 15) þegar annars 
vegar er vísað til “eininga” í námi á sérsviði og hins vegar til “eininga” í námi á 
háskólastigi:

“í  4. tölul. 2.mgr. er fjcdlað um annars konar lokapróf sem má meta til að veita 
starfsheitið grunnskólakennari, t.d. á sviði verkgreina, tæknigreina eða listgreina, 
enda hafi viðkomandi lokið 270 -  300 eininga námi á sérsvið(i) sínu og a.m.k. 60 
eininga námi á háskólastigi i uppeldis- og kennslufrœðum til kennsluréttinda. ”

Við hvað er hér átt? Er verið hér að tala um námseiningar á háskólastigi eða 
námseiningar á einhveiju allt öðru skólastigi. Er ekki örugglega verið að tala um i 
báðum tilvikum jafngildar einingar? Þessum spumingum verður að svara.

Listaháskólinn leggur til að það verði gert með því að taka ótvírætt fram að átt er við 
háskólamm  á viðkomandi sérsviði, og um sé að ræða staðlaðar MsAaó/aeiningar eins 
og þær eru skilgreindar í lögum um háskóla (nr. 63/2006, 6 -7. gr ).

2) 5. gr., 2. mgr., 4. tðlul. Um veitingu leyfis til að nota starfsheitið 
framhaldsskólakennari

í þessum tölulið er fjallað um annars konar lokapróf en meistarapróf sem meta má til 
að veita starfsheitið framhaldsskólakennari, t.d. á sviði verkgreina, tæknigreina og 
listgreina.

Samhljóða athugasemd og við 4. gr., 2. mgr., 4. tölul.

Víðast um heim hefur orðið sú þróun að æðri menntun í listum fer fram innan 
háskóladeilda eða listaháskóla. Innan Evrópu er þessi þróun er í samræmi við Bologna-ferlið 
um þróun háskólamenntunar. Listaháskóli íslands var stofiiaður 1998 og tók til starfa haustið 
1999 með stofhun myndlistardeildar. Nú eru starfræktar fjórar deildir innan skólans með 
íjórtán námsbrautum, auk náms í kennslufræðum á meistarastigi fyrir listamenn. Um þrjátíu 
nemendur stunda nú nám í kennslufræðum við Listaháskóla íslands Námið er staðbundið. í 
stefnumótun skólans 2007 -  2011 er gert ráð fyrir stórfelldri eflingu kennaranáms á sviði lista.

Listaháskóli íslands fékk viðurkenningu menntamálaráðherra 5. september s.l. að 
uppfylltum skilyrðum laga um háskóla nr. 63 frá 2006. Skólinn var þar með fyrsti háskólinn á 
Islandi til að fá viðurkenningu fyrir heildarstarfsemi sina. Listaháskólinn starfar á
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alþjóðlegum grundvelli og leggur áherslu á að námið sem boðið er upp á standist þær kröfur 
sem gerðar eru í fremstu listaháskólum erlendis.

F.h. Listaháskótsrísjands

— M
Hjálmar H. Ragnarsson 
rektor
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