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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um leikskóla, mál 287.

Starfsfólk Lýðheilsustöðvar þakkar veitt tækifæri til umsagnar um ofangreint frumvarp. 
Lýðheilsustöð tekur undir þær jákvæðu breytingar sem finnast í frumvarpinu. Hér eru þær 
tillögur sem okkur þykir bæta frumvarpið enn frekar og einnig bendum við á mikilvægi þess 
að tryggja samvinnu milli menntamálayfirvalda, heilbrigðisyfirvalda og þeirra sem fara með 
málefni sveitarfélaga á öllum skólastigum.

í  e. lið 2.gr. stendur nú: Að rækta hæfileika barna til tjáningar og sköpunar í þeim tilgangi 
m.a. að styrkja sjálfsmynd þeirra, öryggi og hæfni til mannlegra samskipta.
Verði: að rækta hæfileika barna til tjáningar og sköpunar í þeim tilgangi m.a. að styrkja 
sjálfsmynd og heilbrigðisvitund þeirra, öryggi og hæfni til mannlegra samskipta.
Við 2.gr. bætist f. liður: Leikskólar skulu tryggja að í boði sé innan veggja hvers leikskóla 
heilnæmt fæði í samræmi við ráðleggingar Lýðheilsustöðvar og manneldisráðs um mataræði 
og næringarefni. Leikskólum og eldhúsum á vegum þeirra ber að fara eftir handbók fyrir 
leikskólaeldhús sem Lýðheilsustöð hefur gefið út.
Við 8.gr. bætist málsgrein þar sem lögð verður áhersla á íslenskunám fyrir starfsfólk af 
erlendum uppruna.
Við 12.gr. bætist eftirfarandi málsgrein: Húsnæði og lóð við leikskóla sé þannig úr garði gert 
að það hvetji til hreyfileikja og útiveru. Hvatt til þess að íþróttahús í nágrenni verði nýtt, sé 
þess kostur.
I reglugerð við 16.gr. er mikilvægt að tillit sé tekið til réttinda bamsins sem einstaklings í 
meðferð persónulegra gagna.
Við 21.gr. og 22.gr. laganna bætast sambærilegar málgreinar og í 40.gr. grunnskólalaga um 
samráð og samþykki við foreldra um greiningu bama og að foreldrar geti sjálfir óskað eftir
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