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Málefni: Frumvarp til framhaldsskólalaaa

Menntamálaráðherra lagði frumvarp til framhaldsskólalaga fyrir Alþingi í desember 
2007. í frumvarpinu eru veigamiklar breytingar frá núgildandi framhaldsskólalögum 
80/1996. Starfsgreinaráð í málm-, véltækni- og framleiðslugreinum vill leyfa sér að 
gera athugsemdir við nokkrar greinar frumvarpsins, einkum þær er varða hlutverk 
starfsgreinaráða, mönnun þeirra og vinnustaðanám nemenda í iðn- og starfsnámi.

Frumvarp til núgildandi framhaldsskólalaga nr. 80/1996 var samið af nefnd um 
mótun menntastefnu undir formennsku Sigríðar önnu Þórðardóttur alþingismanns. I 
greinargerð frumvarpsins segir m.a. í kaflanum „Skýr stefna um markmið, skipulag 
og framkvæmd náms“:

„Frumvarpið felur einnig í sér nýja stefnumörkun um starfsnám á 
framhaldsskólastigi, stjórnun þess og framkvæmd (IX. kafli). Þar er gert ráð fyrir mun 
virkari þátttöku aðila atvinnulifs í tillögugerð og stefnumótun og skapaður vettvangur 
fyrir samstarf aðila atvinnullfs og skólamanna um framkvæmd starfsnáms."

Og síðar í kaflanum „Efling starfsnáms“:

„ I  frumvarpinu eru stefnumótandi ákvæði um markmið og uppbyggingu starfsnáms 
sem skal vera / sem bestu samræmi við kröfur sem gerðar eru á vinnumarkaði um 
menntun starfsfólks (25. gr.). Til að slíkt takistþarfað treysta tengsl atvinnulífs og 
skólakerfis. Þvl er gert ráð fyrir stóraukinni þátttöku aðila atvinnulífs í nefndum og 
ráðum sem ætlað er að annast stefnumörkun í  starfsnámi og gera tillögur til ráðherra 
um tilhögun þess og framkvæmd.“

Meginþunginn af því starfi sem unnið hefur verið til eflingar starfsnáms, af hálfu 
atvinnulífsins, hvílir á herðum starfsgreinaráða. Þau starfa samkvæmt 29. gr. 
gildandi laga. í fylgiskjali með bréfi þessu eru hlutverk starfsgreinaráða dregin 
saman í eitt plagg eins og þau birtast í framhaldsskólalögunum og reglugerðum sem 
settar eru í krafti þeirra.

Til glöggvunar eru 29. gr. laganna og 25. grein frumvarpsins settar samsíða hér að 
neðan:
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Frumvarp til framhaldsskólalaga 2007 
25. gr. Hlutverk starfsgreinaráða.

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

Starfsgreinaráð skilgreina almenn markmið náms 
og þarfir fyrir kunnáttu og hæfni sem 
námsbrautarlýsingar fyrir viðkomandi starfsgrein 
skulu byggjast á.

Þau setja viðmið fyrir skiptingu náms i skóla- og 
vinnustaðanám og gera tillögur um uppbyggingu 
og inntak prófa I einstökum starfsgreinum.

Þau gera tillögu til ráðherra um brautarlýsingu 
fyrir einstakar námsbrautir, sem framhaldsskólar 
aeta haft til viðmiðunar, sbr. 23. gr. Jafnframt 
skulu þau veita ráðherra umsögn um 
námsbrautarlýsingar starfsnáms sem einstakir 
skólar leita eftir staðfestingu á af hálfu ráðherra, 
sbr. 23. gr.

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

Ráðherra setur reglugerö um skipan og störf 
starfsgreinaráöa.

Lög unri framhaldsskóla nr. 80/1996

29. gr. Starfsgreinaráð skilgreinlr þarfir starfsgreina fyrir 
kunnáttu og hæfni starfsmanna og setur fram markmiö 
starfsnáms.

Dstarfsgreinaráð gerir tillögur um uppbyggingu starfsnáms 
og námskrá I sérgreinum viðkomandi starfsnáms, svo og um 
tilhögun námsmats, þar með talin sveinspróf og eftirlit með 
gæðum kennslu og námsefnis. Það gerir einnig tillögur aö 
skiptingu náms I skóla og á vinnustað, svo og reglum um 
vinnustaðanám, viðurkenningu á vinnustööum til að taka 
nema f starfsþjálfun eöa á námssamning og aðstöðu, búnað 
og kennarakost skóla sem annast starfsnám.

Gstarfsgreinaráð skal hafa frumkvæði að tillögugerö um 
breytta skipan náms og vera stjórnvöldum til ráöuneytis I 
málum er varða menntun I starfsgreinum er undir ráðið 
heyra.

O aö fengnum tillögum starfsgreinaráðs gefur 
menntamálaráðherra út námskrá’ ’ I sérgreinum starfsnáms 
sem hluta af aðalnámskrá framhaldsskóla og reglur2’ um 
framkvæmd starfsnáms I einstökum starfsgreinum.

"Augl. 274/1999, sbr. 138/2004, 661/2004, 302/2005, 
303/2005, 689/2005, 408/2006, 514/2006, 515/2006, 
843/2006 og 292/2007. 2>Rgl. 1150/2006.

Frumvarpstextinn, greinargerð og samanburöur viö gildandi lög leiðir í Ijós 
tilhneigingu frumvarpshöfunda til aö rýra áhrif vinnumarkaðarins á skipulag og 
framkvæmd starfsmenntunar öndvert við þá stefnu sem sett var við samningu 
núgildandi laga. Sjö atriði skulu nefnd þessari fullyrðingu til rökstuðnings og eru þau 
öll að finna í 25. gr. frumvarpsins um hlutverk starfsgreinaráða.

i 1. mgr. frumvarpsins eru starfsgreinaráð ráðherra til ráðgjafar. I raun þýðir þetta að 
starfsgreinaráð hafa ekki frumkvæði, heldur er það í valdi ráðherra að kalla þau til 
ráðuneytis. Þetta er öndvert við 1. mgr. 29. gr. laganna.

i 2. mgr. frumvarpsins er talað um „almenn markmið náms" án þess að það hugtak 
sé skýrt nánar. Starfsgreinaráð telur að eindregið beri að varast notkun óljósra og 
óskilgreindra hugtaka af þessu tagi I væntanlegum lögum.

í 2. mgr. er kveðið á um „...þarfir fyrir kunnáttu og hæfni sem námsbrautarlýsingar 
fvrir viðkomandi starfsarein skulu bvaaiast á “ (undirstrikun bréfritara). Orðalagið 
„skulu byggjast á...“sýnist I fljótu bragði vera krafa um tilteknar efnislegar forsendur 
fyrir námsbrautarlýsingum.

í 4. mgr. er hins vegar dregið í land því þar er heimildarákvæði: „... sem 
framhaldsskólar geta haft til viðmiðunar... “(íindirstrikun bréfritara). Er vísað í 23. gr. 
frumvarpsins um námsbrautarlýsingar. í þeirri grein er hins vegar ekkert skilyrði um 
að skólar fari að fyrirmælum ráðuneytis eða tillögum starfsgreinaráða þegar 
námsbrautarlýsingar eru gerðar. Heldur segir: „Framhaldsskólar setja sér 
námsbrautaríýsingar og leggja þæ r fyrir ráðherra til staðfestingar. “

3. mgr. frumvarpsins fleygar 2. og 4. mgr. sem eiga efnislega saman. Hér er talað 
um „viðmið fyrir skiptingu náms i  skóla- og vinnustaðanám“. Viðmið er óljóst og
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óskilgreint hugtak sem ber að varast. Auk þess er orðalag málsgreinarinnar óskýrt. f 
gildandi lögum segir einfaldlega „tillögur að skiptingu náms i  skóla og á vinnustað“.

Athygli vekur að 3. mgr., sem er ein setning, fjallar um tvo þætti í skólastarfi sem 
ekki geta talist nátengdir að efni eða framkvæmd; lengd vinnustaðanáms annars 
vegar og próf hins vegar. Ekki er Ijóst hvers vegna frumvarpshöfundar kjósa að setja 
þessa þætti í einu og sömu málsgrein, hvað þá einu og sömu setninguna. Að auki 
eru sérstakar greinar í frumvarpinu um báða þessa þætti; 17. gr. um próf til 
starferéttinda og 28. gr. um vinnustaðanám.

5. mgr. kveður svo á að ráðherra getj leitað álits starfsgreinaráðs. Athygli vekur hinn 
mikli fjöldi heimildarákvæða í þeim greinum frumvarpsins sem fjalla um 
starfsmenntun. í 5. mgr. 23. gr., eru tvö heimildarákvæði í einni og sömu 
setningunni:

„Ráðherra erheim ilt að gefa út námsbrautarlýsingar sem einstakir framhaldsskólar 
aeta haft til viðmiðunar i  starfi sinu. “

Einnig ber að benda á heimildarákvæði 30. g r.:

„Heimilt er ráðherra að skipa sérstakar sveinsprófsnefndir I löggiltum iðngreinum..."

i 2. mgr. 28. gr. frumvarpsins er lagt til að skóli beri ábyrgð á gerð sérstaks 
starfsþjálfunarsamnings. Hugtakið „ábyrgð" er ekki skilgreind nánar. Þessi ábyrgð 
hefur verið á höndum nemenda og meistara í samningsfyrirtækinu og er ágætlega 
skilgreind í reglugerð. Jafnframt er í sömu grein talað um gerð samnings við 
„vinnustað, samtök eða aðila sem e rhæfur til að veita nemanda tilskilda þjálfun og 
menntun (undirstrikun bréfritara).“Hér ber að vekja athygli á hugtakinu „hæfur". 
Hvernig ætlar skóli að meta hver er hæfur og hver ekki? Nú er þessi ábyrgð á 
höndum nemaleyfisnefnda í fjölmennum iðngreinum. Starfsgreínaráð tilnefna 
nefndarmenn og menntamálaráðuneyti skipar.

í 4. mgr. eru skýlaus fyrirmæli: „Starfsgreinaráð skulu halda skrá yfir fyrirtæki og 
vinnustaði sem uppfylla skilyrði til vinnustaðanáms. “ Hér er starfsgreinaráðum 
skikkað hlutverk. Óljóst er hins vegar hvað „skilyrði vinnustaðanáms“ merkir, hver 
setur þau skilyrði og hvernig skal fylgst með að þau séu uppfyllt á tímabili 
starfsþjálfunar nemanda.

í greinargerð með frumvarpinu, í kaflanum „Jafnstaða iðn- og verknáms við annað 
nám“ segir um stöðu starfsþjálfunar á vinnustað:

„ I dag er slikt undir hælinn lagt, þ.e. hvort nemandinn komist i  starfsþjálfun annars 
vegar og hins vegar hvort hún komi að þvi gagni sem þarf. “

Starfsgreinaráð er þeirrar skoðunar að hér sé um alhæfingu að ræða og órökstudda 
fullyrðingu. Undanfarin 10 ár hefur mikið starf verið unnið á vegum 
menntamálaráðuneytis í samvinnu við aðila vinnumarkaðarins til að bæta 
vinnustaðakennslu að formi og inntaki, þjálfa tilsjónarmenn nemenda á vinnustöðum 
og ekki síst efla samstarf milli skóla og kennslufyrirtækja.
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Að lokum skal farið nokkrum orðum um 24. grein frumvarpsins sem fjallar um skipun 
starfsgreinaráða.

i frumvarpinu er lagt til að fimm menn sitji í starfsgreinaráði. Nú er kveðið á um fjölda 
i reglugerð og sitja 7 - 9  menn í hverju ráði.

i greinargerð er svohljóðandi athugasemd við þessa grein:

„Breytmgin er gerð með það í huga að gera starfsemi starfsgreinaráðanna 
sveigjaniegri og skilvirkari.u

Starfsgreinaráð í málm-, véltækni- og framleiðslugreinum varskipað í mars 1998 og 
hefur þvi starfað (10 ár. f ráðinu sitja sjö menn. Starfsgreinaráð sér ekki rök fyrír því 
að starf þess hefði veríð sveigjanlegra og skilvirkara ef fulltrúar væru tveimur færri.

Virðingarfyllst;

f.h. Starfsgreinaráðs í málm-, véltækni- og framleiðslugreinum

Magnús Þór Ásmundsson 

formaður

Fylgiskjal: Hlutverk starfsgreinaráða samkvæmt lögum, reglugerðum og 
skipunarbréfi.
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Fylgiskjal
Eftirfarandi yfirlit um hlutverk Starfsgreinaráðs í málm-, véltækni- og
framleiðslugreinum er fengið úr lögum og reglugerðum um starfsgreinaráð. Heimilda
er getið innan sviga.

Þarfir starfsgreina

1. Starfsgreinaráð skilgreinir þarfir starfsgreina fyrir kunnáttu og hæfni 
starfsmanna (29. gr. laga nr. 80/1996, skipunarbréf Starfsgreinaráðsins 
25.03.2002).

Skipulag náms
2. Starfsgreinaráð skal hafa frumkvæði að tiiiögugerð um breytta skipan náms í 

þeim starfsgreinum er undir ráðið heyra (29. gr. iaga nr. 80/1996, skipunarbréf 
Starfsgreinaráðsins 25.03.2002).

3. Starfsgreinaráð er stjórnvöldum til ráðuneytis í málum er varða menntun í 
þeim starfsgreinum er undir ráðið heyra (29. gr. laga nr. 80/1996, skipunarbréf 
Starfsgreinaráðsins 25.03.2002).

4. Starfsgreinaráð setur fram markmið starfsnáms (29. gr. laga nr. 80/1996, 
skipunarbréf Starfsgreinaráðsins 25.03.2002).

5. Starfsgreinaráð gerir tillögur um uppbyggingu starfsnáms og námskrá í 
sérgreinum. Að fengnum tillögum starfsgreinaráðs gefur menntamáiaráðherra 
út námskrá í sérgreinum starfsnáms sem hluta af aðalnámskrá framhaldsskóla 
og reglur um framkvæmd starfsnáms í einstökum greinum (29. gr. laga nr. 
80/1996, skipunarbréf Starfsgreinaráðsins 25.03.2002).

6. Starfsgreinaráð gerir tillögur um eftirlit með gæðum kennslu og námsefnis (29. 
gr. laga nr. 80/1996, skipunarbréf Starfsgreinaráðsins 25.03.2002).

Námsmat
7. Starfsgreinaráð gerir tillögur um tilhögun námsmats, þar með talin sveinspróf 

(29. gr. laga nr. 80/1996, skipunarbréf Starfsgreinaráðsins 25.03.2002).

Sveinspróf

8. Menntamálaráðherra setur reglur um uppbyggingu og tilhögun sveinsprófs í 
hverri löggiltri iðngrein um sig að fengnum tillögum viðkomandi 
starfsgreinaráðs (2. gr. reglugerðar nr. 525/2000).

9. Menntamálaráðherra setur sveinsprófsnefndum starfsreglur að fengnum 
tillögum starfsgreinaráða. i starfsreglum skal kveðið á um samningu og 
framkvæmd prófa, aðstöðu á prófstað, einkunnagjöf og birtingu niðurstaðna 
(5. gr. reglugerðar nr. 525/2000)

10. Starfsgreinaráð gerir tiilögur um skipan tveggja af þremur nefndarmönnum 
sveinsprófsnefnda (6. gr. reglugerðar nr. 525/2000).
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Námssamningar og starfsþjálfun

11. Starfsgreinaráð gerir tillögur um skiptingu náms í skóla og á vinnustað (29. gr. 
laga nr. 80/1996, skipunarbréf Starfsgreinaráðsins 25.03.2002).

12. Starfsgreinaráð gerir tillögur að reglum um vinnustaðanám (29. gr. laga nr. 
80/1996, skipunarbréf Starfsgreinaráðsins 25.03.2002).

13. Starfsgreinaráð gerir tillögur til menntamálaráðherra að reglum um 
viðurkenningu til handa einstökum vinnustöðum til að taka nema I starfsþjálfun 
eða á námsamning. Starfsgreinaráð getur óskað þess að menntamálaráðherra 
skipi sérstaka nefnd er fjalli I umboði hans um umsóknir einstakra vinnustaða 
eða meistara um heimild til að taka nema I starfsþjálfun eða á námssamning 
og afgreiði þær (9. gr. reglugerðar nr. 280/1997, skipunarbréf 
Starfsgreinaráðsins 25.03.2002).

14. Starfsgreinaráð gerir tillögur að reglum um viðurkenningu á vinnustöðum til að 
taka nema I starfsþjálfun eða á námssamning (29. gr. laga nr. 80/1996 
skipunarbréf Starfsgreinaráðsins 25.03.2002).

15. Starfsgreinaráð gefur menntamálaráðherra álit á hvort eðli tiltekinnar 
sérgreinar innan löggiltra iðngreina leyfi sjálfstætt nám ef fram kemur umsókn 
meistara eða iðnfýrirtækis I greininni um að gera námssamning (10. gr. 
reglugerðar nr. 280/1997).

16. Starfsgreinaráð metur hvort iðnfyrirtæki eða meistari uppfylli ákvæði 11. gr. 
reglugerðar nr. 280/1997 um heimild meistara/iðnfyrirtækja til að taka iðnnema 
á námssamning (13. gr. reglugerðar nr. 280/1997).

17. Starfsgreinaráð metur hvort iðnfyrirtæki eða meistari hafi nægilega fjölþætt 
verkefni svo að unnt sé að kenna iðn fullkomlega. Ef svo reynist ekki getur 
menntamálaráðherra, að fenginni tillögu starfsgreinaráðs, heimilað að iðnnemi 
hljóti þjálfun að hluta hjá öðru iðnfyrirtæki eða meistara (13. gr. reglugerðar nr. 
280/1997).

18. Starfsgreinaráð skal gefa fulltrúa menntamálaráðherra umsögn um ágreining 
milli nema og meistara vegna samningsslita (15. gr. reglugerðar nr. 280/1997).

19. Ef meistari hefur ekki fullgild meistararéttindi skv. iðnaðarlögum nr. 42/1978 i 
þeirri iðngrein er hann hyggst kenna eða iðnfýrirtæki hefur ekki meistara I 
þjónustu sinni í hinni tilteknu grein er að fengnu áliti starfsgreinaráðs heimllt að 
víkja tímabundið frá þessu ákvæði að settum skilyrðum menntamálaráðherra. 
(11. gr. reglugerðar nr. 280/1996, 2. gr. reglugerðar nr. 423/2000).

Skólar

20. Starfsgreinaráð gerir tillögur að reglum um aðstöðu, búnað og kennarakost 
skóla sem annast starfsnám (29. gr. laga nr. 80/1996).

21. Starfsgreinaráð gefur ráðherra umsögn um framhaldsskóla eða einstaka deild 
hans til að sinna hlutverki kjarnskóla (31. gr. laga nr. 80/1996).
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22. Starfsgreinaráð og kjamaskóli hafa samráö um að þróa námsefni, námskipan 
og kennsluaðferðir í starfsnámi. Kjamaskóli, í samráði við starfsgreinaráð, 
aðstoðar aðra skóla og fyrirtæki við umbætur í kennslu og þjálfun á 
viðkomandi sviði (31. gr. laga nr. 80/1996).
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