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Efni: Umsögn BSRB um frumvörp til laga um grunnskóla, framhaldsskóla, leikskóla og 
menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda, mál 285,286, 287 og 288.

BSRB telur afar jákvætt að frumvörp um þessi þrjú skólastig séu lögð fram samtímis þannig að 
heildarmótun skólastarfs í landinu allt að háskólastigi sé markmið lagasetningarinnar. Með þessu 
fæst heildarsýn yfir skólakerfið allt frá leikskóla til loka framhaldsskóla og skilyrði skapast til 
mótunar markvissari skólastefnu en ella.

BSRB fagnar því að komið sé til móts við námsþarfir nemenda með sérþarfir í 17 gr. 
frumvarpsins um grunnskóla (mál 285). Það er mikilvægt að réttur þessa hóps til náms innan 
veggja skólans sé tryggður með ótvíræðari hætti en gert er í frumvarpinu.

í umsögn þessari mun BSRB einbeita sér að frumvarpinu um framhaldsskóla (mál 286) og þá 
einkum þeim atriðum sem varða tengsl aðila vinnumarkaðarins við framhaldsskólana.

í ályktun 41. þings BSRB, í október 2006, var samþykkt ályktun um fræðslumál. M.a. var þar 
ályktað um brottfall úr framhaldsskólum. í ályktuninni segir: „Að leitað verði leiða til að draga 
úr brottfalli nemenda úr námi í framhaldsskólum, t.d. með því að auka náms- og starfsráðgjöf, en 
komið hefur fram að brottfallið er um 40%. “ í frumvarpinu um framhaldsskóla er þetta haft að 
leiðarljósi, bæði hvað varðar aukinn sveigjanleika og að áhersla er lögð á aukna náms- og 
starfsráðgjöf í skólum.

BSRB fagnar því nýmæli sem 20. gr. frumvarpsins er, en þar er opnað á möguleika á námi í 
framhaldi af skilgreindum námslokum á framhaldsskólastigi. Slíkt nám verði metið sem 
háskólaeiningar þegar við á og getur veitt sérstök eða aukin réttindi.

Við síðustu endurskoðun á lögum um framhaldsskóla var ákveðið að aðlaga framhaldsskólana 
meira en áður að þörfum atvinnulífsins og í þeim tilgangi var komið á starfsgreinaráðum. 
Hlutverk þeirra var að skilgreina þarfir starfsgreina og koma með tillögur um uppbyggingu 
starfsnáms og námskrár í sérgreinum viðkomandi starfsnáms. í 29. gr. núgildandi laga segir 
orðrétt:
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„ Starfsgreinaráð skilgreinir þarfir starfsgreinafyrir kunnáttu og hœfhi starfsmanna og 
setur fram markmið starfsnáms.
Starfsgreinaráð gerir tillögur um uppbyggingu starfsnáms og námskrá í sérgreinum 
viðkomandi starfsnáms, svo og um tilhögun námsmats, þar með talin sveinspróf og eftirlit 
með gœðum kennslu og námsefnis. Það gerir einnig tillögur að skiptingu náms í skóla og 
á vinnustað, svo og reglum um vinnustaðanám, viðurkenningu á vinnustöðum til að taka 
nema í starfsþjálfun eða á námssamning og aðstöðu, búnað og kennarakost skóla sem 
annast starfsnám.
Starfsgreinaráð skal hafa frumkvœði að tillögugerð um breytta skipan náms og vera 
stjórnvöldum til ráðuneytis í málum er varða menntun í starfsgreinum er undir ráðið 
heyra.
Að fengnum tillögum starfsgreinaráðs gefur menntamálaráðherra út námskrá í 
sérgreinum starfsnáms sem hluta a f  aðalnámskrá framhaldsskóla og reglur um 
framkvœmd starfsnáms í einstökum starfsgreinum. “

í frumvarpinu eru það greinar 24 -  27 sem fjalla um starfsgreinaráðin. I 25. gr. frumvarpsins er 
hlutverk starfsgreinaráða skilgreint og í stað þess að vera mótandi og eiga frumkvæði að 
tillögugerð um breytta skipan náms á það skv. frumvarpinu að vera ráðgefandi fyrir ráðherra. 25. 
gr. frumvarpsins fer hér á eftir.

„ Starfsgreinaráð eru, hvert á sínu sviði, ráðherra til ráðgjafar um starfsnám á 
framhaldsskólastigi.

Starfsgreinaráð skilgreina almenn markmið náms og þarfirfyrir kunnáttu og hœfni 
sem námsbrautarlýsingar fyrir viðkomandi starfsgrein skulu byggjast á. Þau setja viðmið 
fyrir skiptingu náms í skóla- og vinnustaðanám og gera tillögur um uppbyggingu og 
inntakprófa í einstökum starfsgreinum. Þau gera tillögu til ráðherra um brautarlýsingu 
fyrir einstakar námsbrautir, sem framhaldsskólar geta haft til viðmiðunar, sbr. 23. gr. 
Jafnframt skulu þau veita ráðherra umsögn um námsbrautarlýsingar starfsnáms sem 
einstakir skólar leita eftir staðfestingu á a f  hálfu ráðherra, sbr. 23. gr.

Ráðherra getur leitað álits starfsgreinaráðs við mat á beiðni skóla um viðurkenningu, 
sbr. 12. gr. “

Með þessu er verið að veikja starfsgreinaráðin og um leið að grafa undan áhrifum aðila 
vinnumarkaðarins á þróun náms og stefnumótun. Engin rök eru færð fyrir þessari breytingu. Það 
fyrirkomulag sem lagt er til í frumvarpinu mun gera starfið ómarkvisst. I 26. grein frumvarpsins 
er kveðið á um að fagráðin veiti ráðgjöf um nýjungar og þróun starfsgreina og geri tillögur að 
sérstökum tilrauna- og þróunarverkefnum. Það er síðan undir hælinn lagt hvort starfsgreinaráðin, 
sem verða nokkurs konar skólaráð, samþykkja að hrinda tillögunum í framkvæmd. BSRB leggst 
alfarið gegn þessari breytingu.

Með þessu er verið að hverfa frá samþættingu skóla og þörfum atvinnulífsins og mótmælir BSRB 
slíkri öfugþróun. Starfsgreinaráðin hafa skilað mikilli og þarfri vinnu á undanfbmum árum og 
mun þörfin fyrir að nýta krafita aðila vinnumarkaðarins til mótunar náms einungis aukast í 
framtíðinni.



Þá er í frumvarpinu lagt til að fulltrúum í starfsgreinaráðum verði fækkað. Það er mat þeirra 
fulltrúa BSRB sem hafa átt sæti í starfsgreinaráðum að sú fækkun muni bitna á gæðum þess starfs 
sem ráðin inna af hendi. Full þörf hafi verið fyrir alla fúlltrúa starfsgreinaráðanna fram til þessa.

BSRB heíúr ítrekað gert þá kröfú að menntamálaráðuneytið greiði kostnað af störfúm allra 
fúlltrúa í starfsgreinaráði og ítrekar hana hér. Bandalagið telur mjög óeðlilegt að ætlast til þess að 
aðilar vinnumarkaðarins beri þann kostnað.

41. þing BSRB, haldið í október 2006, ályktaði einnig um að raunhæfni einstaklingsins verði 
viðurkennd formlega með því að starfsreynsla verði vegin og metin til náms og er í frumvarpinu 
gert ráð fyrir því. í 31. gr. frumvarpsins er kveðið á um að nemandi eigi rétt á að fá nám sem hann 
hefur lokið í framhaldsskóla metið til eininga ef hann flyst á milli skóla. í greininni er einnig 
kveðið á um að nemandi eigi rétt á að fá raunfæmi sína metna til náms og námseininga, enda falli 
hún að námskrá og námsbrautarlýsingum viðkomandi skóla. BSRB fagnar því að raunfæmimat sé 
tekið upp við framhaldsskólana, enda stórt hagsmunamál fyrir launafólk.
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