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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um leikskóla þskj. 321-287. 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 leikskóla
þskj. 321-287. mál. Stjórn FUM hefur kynnt sér frumvarpið.

Almennar athugasemdir
Stjóm FUM fagnar því að lögin endurspegla (2. gr) þá breytingu sem þegar er orðin að
leikskólar eru fjölmenningarlegar mennta- og uppeldisstofnir sem virða fjölbreytileika.
Einnig fögnum við áherslu á samfellu milli skólastiga og aukinn sveigjanleika (16. gr.) og,
ákvæði um aukið mat og eftirlit (gr. 17 til 19), en okkur þykir a)-liður 17. gr. næga sem lýsing
á markmiði mats og eftirlits. Liður b) til d) vísa til þess sem gert er á grunni niðurstaðna mats..
í lögum um leikskóla skortir á að réttur heymarlausra leikskólabama til máls sé tryggður.
Reynslan sýnir að almenn vísun til fatlaðra eða langveikra tryggir alls ekki að máltaka
heymarlausra verði hnökralaus. Benda má á að markmið 2. gr. laga um leikskóla ná ekki til
heymarlausra og alvarlega heymarskertra bama nema að fjallað sé sérstaklega um málréttindi
þeirra. í IV. kafla grunnskólalaga er í fjallað um rétt nemenda. Okkur þykir ekki nóg að vísa
til þess að hugsanlega verði sett sérlög til að tryggja máltöku sbr. Um 2. gr. leikskólalaga bls
16 „...að ekki vœri rétt að ákvœði um réttindi ákveðinna hópa umfram aðra vœru sett inn í
rammalöggjöffyrir leikskóla, heldur œtti að kveða á um slík réttindi íþ a r til gerðum
sérlögum. “ og er þama m.a. átt við „böm sem nota táknmár\

Einstakar greinar:
8.gr. Símenntun
Lagt er til að í greininni standi: ... eiga kost á símenntun í þeim tilgangi að efla starfshæfni
sína, kynnast nýjungum í uppeldis- og menntamálum (í stað leikskóla og uppeldismálum).

12. gr. þar segir: “Gert skal sérstaklega ráð fyrir rými fyrir sérfræðiþjónustu vegna bama með
sérþarfir og vinnuaðstöðu starfsfólks” falli brott. Rökstuðningur: Fram kemur í greininni m.a.
að “leggja skal áherslu á öruggt og rúmgott náms- og starfsumhverfi” og að í reglugerð skuli
kveðið á um “lágmarkskröfur til húsnæðis og aðbúnaðar bama og starfsliðs”. Þetta á við um
sérkennsluböm eins og öll önnur böm.
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