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Sæl og blessuð, Unnur.

í framhaldi af fundi mínum um daginn með menntamálanefnd langar mig til þess að leggja í púkkið 
svör dr. Jóns Torfa Jónassonar við spurningu minni um skilgreiningu hugtaksins „fræðsluskylda" eins 
og frumvarp til laga um framhaldsskóla boðar og er, að mínu mati, stórt framfaraskref og rímar m.a. 
við hækkun sjálfræðisaldurs í 18 ár. Langar mig til þess að deila þessu svari hans með 
nefndarmönnum í menntamálanefnd, ef þú kæmi póstinum áfram fyrir mig. Ég falaðist eftir áliti dr.
Jóns Torfa þegar ég tók þátt í starfi nefndar um endurskoðun laga um framhaldsskóla, sem 
áheyrnarfulltrúi sambandsins. íhuga þarf að hugtakið „fræðsluskylda" hefur e.t.v. ekki sömu 
skírskotun í hugum allra sem um það fjalla.

....b.1) Fræðsluskylda kallar strangt tiltekið ekki á neinar kvaðir af hálfu hins opinbera. Þú getur
skyldað fólk til tiltekinna verka og jafnvel útgjalda án þess að ríkisvaldið taki á sig nokkrar byrðar. Hins 
vegar er fyrir því firnasterk hefð að leggi samfélagið skyldur á herðar fólks sem snerta menntun, sem 
er að stórum hluta talið jafnréttismál þá taki hið opinbera á sig útlagðan kostnað við verkið sjálft (en 
ekki annan kostnað). Það er alveg Ijóst að verði sett fræðsluskylda á nemendur 16-18 ára þá taki hið 
opinbera á sig allan kostnað, sem í þessu tilviki er sennilega helst bókakostnaður til viðbótar því sem 
nú er, þar sem hið opinbera axlar allan kostnað við skólahald þessa aldurshóp (a.m.k. ef unga fólkið er 
innan opinbera skólakerfisins). Praktískt talað er viðbótin hverfandi.
b.2) Ég tel að hið opinbera geti litið á sig sem aðila sem bæri skylda til að bjóða öllum 16-18 ára nám 
við hæfi án þess það þurfi að skylda þau til námsins, og væri að mínu mati farsælla af það væri hægt 
(en við erum ekki iangt frá þessu). Hið opinbera gæti t.d. sett sér það markmið að allir innan 20 ára 
hefðu lokið a.m.k. tveggja ára skólagöngu í framhaldsskóla. Eitt mögulegt skref væri að skilgreina 
fyrsta árið í framhaldsskóla sem sjálfstætt námsár og fólk lyki þar framhaldsskólaprófi (gamla 
gagnfræðaprófið fært upp um tvö ár; en það mundi svo þegar fram liðu stundir verða viðbót við 
grunnskólann.)..."
Kær kveðja, Jón Torfi

Að lokum vil ég þakka fyrir góða fundi með menntamálanefnd og ánægjulegt samstarf. Gott er til 
þess að vita að undirbúningur máisins fyrir Alþingi er unninn af slíkri fagmennsku og vandvirkni. Ég 
myndi leggja það til við menntamálanefnd að fá til sín sérfræðing á borð við dr. Jón Torfa Jónasson, 
einn okkar færasta og reynslumesta fræðimann þjóðarinnar á sviði skóla- og fræðslumála, til 
skoðanaskipta um fyrirliggjandi skóiafrumvörp. Það gæti gefið nefndinni nýtt og athyglisvert 
sjónarhorn á þýðingu laga og lagafrumvarpa fyrir þróun skólastarfs og mótun menntastefnu.

Með góðri kveðju og ósk um að vel gangi í umfjöllun og meðferð menntamálanefndar vegna 
skólafrumvarpanna fjögurra.
Svandís.

Svandís Ingimundardóttir
þróunar- og skólafulltrúi 
Beint ínnval: 515 4919
Netfang: svandis.inaim undardottir@ sam band.is

Samband íslenskra sveitarfélaga-
Borgartúni 30, pósthólf 8100 
128 Reykjavík
Sími: 515 4900 // Fax: 515 4903

mailto:svandis.ingimundardottir@samband.is

