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Umsögn um frumvarp um framhaldsskóla þskj. 320 -  286. mál 

Til: Menntamálanefndar Alþingis
Frá: Landbúnaðarháskóla íslands 20.2.2008

Landbúnaðarháskóli íslands fagnar frumvarpi til laga um íramhaldsskóla. Það er mjög 
tímabært að endumýja þessa löggjöf, styrkja þannig framhaldsskólastigið og skerpa 
betur á tengslum þess við önnur skólastig. Við teljum m.a. að þetta frumvarp skapi ný 
tækifæri og bættan sess fyrir það nám á framhaldsskólastigi sem Lbhí rekur á sviði 
búfræði og garðyrkjugreina.

Varðandi einstakar frumvarpsgreinar vill Lbhí þó koma á framfæri fáeinum 
ábendingum varðandi V kafla frumvarpsins- Námskrár og námsbrautir.

í 24 gr. Um skipan starfsgreinaráðs er m.a. gert ráð fyrir fulltrúum frá Félagi íslenskra 
framhaldsskóla og Kennarasambandi íslands. Rétt er að benda á að Lbhí er ekki aðili 
að Félagi íslenskra framhaldsskóla og enginn kennari við skólann er félagi í 
Kennarasambandinu. Því má segja að þegar á heildina litið þá hafí skólinn eða 
starfsmenn hans enga aðkomu að starfsgreinaráðinu eins og það er skilgreint í 
frumvarpinu. Því er nokkuð vandséð hvemig starfsgreinaráðið geti risið undir því 
verkefni sem því er ætlað samkvæmt 25 gr. sem er m.a. “að gera tillögu til ráðherra 
um brautarlýsingar fyrir einstakar námsbrautir” í því námi sem undir skólann heyrir.

Þessi skipan getur talist eðlileg í þeim tilvikum þegar um er að ræða nám sem kennt er 
í nokkrum skólum en það nám sem Lbhí rekur á sviði búfræði og garðyrkjufræði er 
aðeins kennt í þessum eina skóla á íslandi. Lbhí hefur ræktað sín tengsl við 
atvinnuveginn með s.k. fagnefhdum sem em sambærilegar að samsetningu og Fagráð 
sbr. 26 grein fhimvarpsins þar sem meðal annars brautarlýsingar og faglegt innihald 
náms hefur verið tekið til umljöllunar. Lbhí gerir ráð fyrir að stofinunin hljóti sess 
kjamaskóla í búfræði og garðyrkju sbr. 29 grein frumvarpsins vegna áðumefndrar 
sérstöðu sinnar.

Við viljum einnig láta þess getið að samkvæmt nýlegum fregnum þá hefur 
skrúðgarðyrkjan nú verið flutt undir starfsgreinaráð bygginga- og mannvirkjagreina 
og þannig losuð frá öðrum garðyrkjugreinum. Þó að þessi aðgerð tengist ekki 
athugasemdum við frumvarpið beint varðar það engu að síður framtíðarskipulag og 
framkvæmd mála sem undir það heyra. Teljum við vert að ljá þessu máli sérstaka 
hugsun varðandi samnýtingu margra námskeiða á skyldum brautum. Það hlýtur að 
verða að nálgast náskyldar faggreinar sem heildstætt viðfangsefni þegar ná skal 
markmiðum um samlegð og sameiginlega heildarsýn.

F.h. Landbúnaðarháskóla íslands 
Ágú§t Sigurðsson rektor


