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Fulltrúafundur nemendafélagana var haldinn laugardaginn 8. mars í  kjallara Hins 

Hússins. Fundinn sóttu formenn og hagsmunafulltrúar allra nemendafélaga 

framhaldsskóla á landinu. Fundur starfaði í  nefndum oggefur hér með út eftirfarandi 

ályktanir er varða ýmis hagsmunamál framhaldsskólanema. Fundurinn krefstþess að 

þeim tillögum sem hér á eftir fara verði framfylgt og/eða teknar til greina við 

ákvarðanatöku skólameistara, Menntamálaráðuneytis, Alþingis og nemendafélaga.

Samtarfsvettvangur nemenda og skóla.

Fulltrúafundur nemendafélaga framhaldsskólanna ályktar um 7. grein í frumvarpi til laga 

um framhaldsskóla, þar sem fjallað er um skipun og starf skólaráðs. Fundurinn krefst þess 

að í skólaráði séu jafn margir fulltrúi nemenda og kennara. Fulltrúar nemenda ættu að 

hafa sama atkvæðis- og tillögurétt og aðrir fulltrúar ráðsins. Mikilvægt er að nemendur, 

skólastjómendur og kennarar starfí innan ráðsins á jafnréttisgrundvelli þar sem litið er 

jafiit til sjónarmiða allra aðila.

Einnig vill fundurinn leggja áherslu á að sjónarmið nemenda komi fram við allra 

ákvarðanatökur í skólakerfinu, hvort sem umræðir nám og/eða félagslíf.

Fjármál nemendafélaga, aðkoma fyrirtækja, umfjöllun fjölmiðla.

I  Ijósi neikvæðrar umfjöllunar um aðkomu jyrirtækja að jjármögnun nemendafélaga vill 

Fulltrúafundur nemendafélaganna 8. Mars álykta svo: Samstarf nemendafélaga og 

fyrirtækja hefur verið mjög gott. Stefiia nemendafélaganna er að halda því góða samstarfi 

áfram. Fyrirtæki fjármagna dijúgan hluta félagslífs framhaldsskóla á íslandi og því er 

mikilvægt að fjallað sé um þessi mál á jákvæðan hátt. Fjárframlög fyrirtækja lækka 

kostnað nemenda af félagslífi umtalsvert og er í raun niðurgreiðsla á 

nemendafélagsgj öldum.

Mikilvœgt erþó að um þetta samstarf gildi skýrar leikreglurþví er stejha nemendafélaga 

eftirfarandi: Nemendafélög skulu hafa fullan rétt til að heimila styrktaraðilum 

vörukynningar innan veggja skólanna. Fyrirtækjum er þó ekki heimilt að bjóða 

nemendum samningstengd viðskipti með þeim hætti að nemendur séu skuldbundnir 

fyrirtækjum í tiltekinn tíma. Þess skal einnig gætt að þeir nemendur sem ekki hafa náð 18



ára aldri skulu hafa undirskrifit foreldra/forráðamanna áður en nemandi geti stofnað til 

viðskipta við styrktaraðila.

Það er von nemendafélagana að framvegis fjalli fjölmiðlar um þessi mál á sanngjaman 

hátt og að þetta góða samstarf fyrirtækja og nemendafélaga haldi áfram, báðum aðilum til 

hagsbóta.

Fulltrúafundur Nemendafélaganna 8. Mars ályktar svo:

Nemendafélög á landsbyggðinni þurfa að leggja út háar upphæðir vegna ferðakostnaðar 

listamanna, stuðningsliða og skemmtikrafta sem nemendafélög á höfuðborgarsvæðinu 

gera ekki. í ljósi þessa skora fulltrúar nemendafélaganna á stjómvöld að koma á fót 

jöfnunarsjóð. Sjóðurinn myndi úthluta styrkjum til nemendafélaga á landsbyggðinni gegn 

sönnun fyrir útlögðum kostnaði. Þessi sjóður myndi jafiia stöðu nemendafélaga á landinu 

öllu og gera nemendum landsbyggðarinnar kleift að njóta sömu tækifæra og nemendum 

höfuðborgarsvæðisins til iðkunar félagslífs.

Stjórnmál í skólum.

Fulltrúafundur nemendafélagana 8.mars ályktar svo:

í störfum nemendafélaganna felst mikil pólitík en skulu nemendafélögin vera 

algjörlega óháð stjómmálaflokkum. Þrátt fyrir það skulu nemendafélögin viðurkenna 

pólitíska klúbba sem stofnaðir eru af nemendum innan skólans en skulu þau ekki hljóta 

sömu fjárveitingu og önnur undirfélög sem standa að atburðum sem auka til betra 

félagslífs óháð stjómmálaflokkum.

Nemendafélögin skulu engu að síður hvetja til pólitískrar umræðu innan skólans, 

m.a. með því að bjóða fulltrúum allra stjómmálaflokka að kynna flokk sinn og málefni 

innan skólans.

Ekki teljum við þörf á að hlífa nemendum sem ekki hafa náð kosningaaldri frá 

kynningum á stjómmálaflokkum og pólitík í landinu. Þvert á móti teljum við að því fyrr 

sem fræðslan hefst þeim mun upplýstara verður fólk þegar komið er á kjörstað. Þetta 

teljum við vera í hag allra landsmanna, að kjósendur framtíðarinnar séu upplýstir um 

pólitískt umhverfi landsins.



Keppnirnar, menningararfleið framhaldsskólana.

Morfis: Fulltrúafundur nemendafélaganna 8. mars ályktar svo að það þurfi að taka 

dómgæslu, lög og framkvæmd keppninnar til endurskoðunar, með það að markmiði að 

koma henni frekar á framfæri, bæta orðspor hennar og gera hana sjónvarpsvænni. Auk 

þess þarf sérstaklega að gæta þess að allir skólar fái sömu upplýsingar og þátttökurétt er 

snýr að keppninni. Stjóm Morfís verður kölluð á fund von bráðar og farið verður yfir 

áðumefnd mál.

Söngkeppnin: Fundurinn er sáttur með útfærslu keppninnar undanfarin ár. 

Nemendafélögin vilja fá að sjá öll gögn sem koma að keppninni, s.s. bókhald, lista yfir 

styrktaraðila og aðra er koma að keppninni o.s.fív.

Gettu betur: Fundurinn vill komast að því hvert ferlið er á vali dómara keppninnar. 

Fundurinn vill fá yfirlitsgögn um styrki, hverjir veita þá og hvort það séu skólar sem fá 

óréttmæta styrki umfram aðra skóla.

Fundurixm vill komast að því hvort möguleiki sé á að færa keppnina oftar þegar við á t.d. 

þegar MA eða ME keppa og þá hver kostnaður við slíkan flutning er mikill.

Aðstæður nemenda í skólum

Mötuneyti

Fulltrúafundur nemendafélaga er þeirrar skoðunar að mötuneyti í menntaskólum 

landsins ættu ekki að vera rekin í hagnaðarskyni, heldur með þann megintilgang að 

tryggja nemendum holla og ijölbreytta fæðu á góðu verði, helst að kostnaðarlausu. Því 

ætti að setja leiðbeinandi tillögur um það hversu mikið hver máltíð skal kosta nemendur 

ef eitthvað til að tryggja að samrými sé milli skóla. Mikilvægast er að boðið sé upp á 

fjölbreytta og holla fæðu og að valmöguleikar séu til staðar við hveija máltíð. Það er ekki 

valkostur fyrir einstakling sem borgar fyrir mötuneytisþjónustu að geta einungis borðað 

einn rétt eða ekki neitt.

Rikið ætti að setja af stað verkefni til að draga úr matarkostnaði fyrir nemendur 

sem nýta sér mötuneytisþjónustuna, t.d með niðurgreiðslu vörukostnaðar. Með tímanum 

viljum við að málin þróist í þá átt að boðið verði upp á eina heita máltíð á hveijum degi í 

öllum menntaskólum landsins nemendum að kostnaðarlausu.



Þeir skólar sem ekki hafa mötuneyti skulu velja milli þess að koma á laggimar 

mötuneytisaðstöðu, eða koma til móts við nemendur sína með öðrum hætti, hvort sem er 

með rekstri sjoppu innan skólans eða samningi við nærliggjandi matsölustaði.

Nemendafélög

í núverandi lögum er skólastjómum skylt að útvega nemendafélögum 

vinnuaðstöðu, en hvergi er minnst á lágmarksstærð eða aðbúnað. Mat fundarins er að 

stjómir nemendafélaga eiga tvímælalaust að hafa réttinn til þess að ráða sinni eigin 

aðstöðu í samstarfi við skólastjóm og skal stjóm nemendafélagsins sjá til þess að, og 

dæma um, hvort aðstaðan sé fullnægjandi. Þá skal hafa í huga fjölda nemenda í stjóm og 

annarra aðila sem koma að skipulagi félagslífsins.

Umbun fyrir félagsstörf

Mat nefndarinnar er að veita ætti þeim einstaklingum sem sitja í stjómum 

nemendafélaga einingar fyrir störf sín í þágu nemendafélagsins, gegn því að þau sýni 

skólastjóm fram á vel unnið verk, og skila skýrslu til sönnunar um það. Sammælst var á 

að veita ætti 3 einingar fyrir hveija önn á grundvelli þeirrar vinnu og tíma utan venjulegs 

skólatíma sem fer í skipulag viðburða og skemmtana sem eru öllum skólum mikilvægir.

Þessar einingar skulu teljast til utan-skóla eininga, sem teljast til val-áfanga, líkt 

og gert er nú þegar fyrir fólk í tónlistamámi og íþróttum. Annað er algjörlega óeðlilegt ef 

tekið er mið á allri þeirri vinnu sem fer í stjómarstörf og þá reynslu og þroska sem 

stjómamenn öðlast við slík störf.

Almennt rými og aðstaða í skólum.

Þráðlaus netaðgangur ætti að vera öllum nemendum framhaldsskóla til boða í 

skóla sínum, hvort sem þeir kjósa að nota það eður ei þar sem intemetið er orðið 

bráðnauðsynlegt í nútíma-samfélagi sem upplýsingatól við námið. Auk þessa eru til 

fjölmörg kennsluforrit á netinu sem nýtast menntaskólum vel í kennslu, eins og t.d Angel. 

Því krefjumst við þess að allir menntaskólar verði skyldaðir til að veita nemendum sínum 

þráðlausan netaðgang í öllum kennslustofum skólans.



Við krefjumst þess að skólar hafi hús sín opin eftir að kennslu lýkur og fram efitir kvöldi 

til að veita nemendum námsaðstöðu. Að mati fundarins væri best að skólabyggingar væru 

opnar til a.m.k 21:00 alla virka daga.

Fulltrúafundiu- nemendafélaga vill einnig lýsa yfir ánægju sinni með þá ákvörðun 

að hleypa framhaldsskólanemendum frítt í strætó, og vill endilega að það kerfi haldi 

áfram á sömu braut.

Jöfn tækifœri til náms

Fulltrúafimdur nemendafélaga krefst þess að íslensk yfirvöld beiti sér fyrir því að 

allir framhaldsskólanemar, burtséð frá eðli náms, hafi aðgengi að ódýru húsnæði á þeim 

stað sem þeir kjósa sér að leggja stund á nám. Byggingarfélag námsmanna vinnur mikið 

og gott starf, og hafa iðnnemar nú þegar möguleika á slíku húsnæði. Nú er vel tímabært 

að gripið verði til frekari aðgerða og fjármagn lagt til húsnæðis fyrir alla námsmenn á 

framhaldsskólastigi. Auk þess krefst fulltrúafundur nemendafélaga að niðurgreiðsla leigu 

á heimavistum verði aukin til muna, þar sem nemendur utan af landi eru nú að greiða 

gífurlega há verð fyrir nám sitt og vist, mun meira en samnemendur þeirra í heimabæ 

sínum. Þetta er ekki í samræmi við reglugerð sem segir að allt fólk skuli hafa jöfn 

tækifæri til náms.

Allir skólar þurfa að gera ráð fyrir því að nemendur noti fartölvur sem námsgögn 

og kennsluhættir eru að breytast í samræmi við það. Þetta verður sífellt mikilvægara þar 

sem tölvuvæðingin er á hraðri þróun. Til að tryggja jafhrétti krefjumst við þess að 

niðurgreiðsla verði á námsgögnum, þar sem þau verð eru nú þegar mjög há.

Hagsmunaaðili nemenda

Fulltrúafimdur nemendafélagana 8. mars ályktar svo er varðar 39 og 50gr. í frumvarpi til 

laga um framhaldsskóla er lagt hefur verið fyrir Alþingi íslands.

I 39. grein er snýr að nemendafélögum framhaldsskóla hefur orðið breyting á frá 

núgildandi lögum. Ekki er gert ráð fyrir því að nemendafélög séu hagsmunaaðili 

nemenda. Sú trúnaðarstarfsemi hefiir verið færð yfir á ábyrgð foreldraráðs sem skv. 50 gr. 

frumvarps er áður var nefnt „skal huga að hagsmunamálum nemenda”. Ekki er nægilega 

vel skilgreint hveijir geti setið í slíku ráði, en þar er skrifað, “Félagsmenn geta verið



foreldrar nemenda við skólann”. Fulltrúafundur nemendafélaganna setur sig alfarið gegn 

því að nemendafélög verði ekki hagsmunaaðili nemenda og krefjumst við þess að því 

verði breytt og fest í lög. Hinsvegar fögnum því að áður nefnt foreldraráð verði stofiiað 

og teljum að slík starfsemi geti styrkt rödd nemenda, hinsvegar er mikilvægt að 

framhaldsskólanemar kjósi sér sinn hagsmunafulltrúa sem og er gert í öllum 

nemendafélögum á Islandi.

Breytt námskipan.

Fulltrúafundur nemendafélaganna 8.mars telur sig hafa ófullnægjandi upplýsingar í 

höndum til að álykta um ágæti breyttrar námsskipan er kynnt er í frumvarpi til laga um 

framhaldsskóla.

Við óskum efitir frekari útskýringum varðandi einingafjölda sem þarf til að klára 

stúdentspróf.

Við óskum einnig eftir frekari skilgreiningu á málsgreininni “Hér er mælt fyrir um það 

nýmæli að námseiningar nemenda skuli skilgreindar út frá vinnuframlagi þeirra en ekki 

kennslustundafjölda eingöngu.” Sem kemur fram í útskýringu á 15 grein og einnig eftir 

frekari skilgreiningu á því að nám sé sniðið eftir einstaklingsbundum þörfúm sem nefnt er 

í útskýringum á 16 grein.

Námsráðgjafar, Félags-og forvarnarfulltrúar.

Félagsmálafulltrúi: í hveijum skóla er mælst til þess að starfandi sé félagsmálafulltrúi. 

Hann sé tengiliður milli nemendaráðs og skólastjómar, einnig skal hann vera ábyrgur 

fyrir því að miðla upplýsingum á milli fráfarandi og núverandi nemendastjómar auk þess 

að fræða þau um fundarsköp og verklag. Hann skal vera leiðbeinandi í starfi en ekki 

leiðandi. Auk þess leggur fundurinn til að umsagnarréttur nemenda við ráðningu sé tekinn 

til greina.

Námsráðgjafl: í hveijum skóla skal vera starfandi námsráðgjafi. Hann skal fræða jafnt 

um iðn-, starfs-, og bóknám. Námsráðgjafi skal kynna starfsvið námsráðgjafa og spoma 

gegn fordómum í sinn garð. Sérstaka áherslu skal setja á nýnema í því samhengi. 

Fundurinn telur mikilvægt að námsráðgjafar í grunnskólum séu um leið betur upplýstir 

um allar tegundir náms á framhaldsskólastigi.



Forvamarfulltrúi: Skal stuðla að heilbrigðu lífemi nemenda. Þörf er á aukinni kynningu á 

starfi forvamarfulltrúa. Hann skal vera leiðbeinandi í starfi en ekki leiðandi. Auk þess 

þarf að bæta samstarf forvamarfulltrúa við nemendaráð og ætti slíkt samstarf að geta 

tekið skilvirkt á þeim vandamálum sem eru viðloðandi fólk á framhaldsskólastigi.

Félagslíf og viðhorf til ungs fólks:

Fulltrúafundi nemendafélagana 8. mars ályktar svo að allar breytingar á atburðum og 

skemmtanahaldi sem haldið er á vegum nemendafélaga skulu vera gerðar í samráði við 

forsvarsmenn nemenda. Nemendafélög framhaldsskóla standa fyrir stærsta skipulagða 

æskulýðsstarfínu fyrir fólk á framhaldsskólaaldri og er hún gífurlega umfangsmikil. 

Nemendafélögin hafa tekið langt fram úr samskonar starfsemi í skólum norðurlandana og 

Evrópu í heild. Fyrst að við stöndum svo framarlega hlýtur að vera þess virði að hafa 

okkur með í ráðum þegar kemur að róttækum breytingum er varða beina hagsmuni okkar. 

Við erum mikið meira en hœf til samstarfs!

Fundinum þykir vinnubrögð er liggja bak tillaga skólameistara Fjölbrautaskólans í 

Garðabæ á breyttum reglum um skóladansleiki til skammar þar sem samráð hefur ekki 

verið haft við nemendaráðin né SÍF. Tillögumar sem skólameistari lagði fram og þær 

umræður sem hafa farið fram bak við tjöldin án vitundar hagsmunaaðila 

framhaldsskólanema eru bamalegar,ófiillnægjandi og leysa engan vanda þar sem 

aðstæður hvers skóla og sveitarfélaga eru mismunandi. Unglingadrykkja er vandamál 

mun djúpstæðara en einstaka óhöpp á framhaldsskólaböllum.

Einnig frnnst fundinum við hæfí að efla jákvæða umfjöllun um framhaldskólanema í 

fjölmiðlun í stað þess að þeir fjalli aðeins um einstök slæm atriði sem endurspegla ekki á 

nokkum hátt hegðun allra ungmenna. Því ekki má gleyma að nemendafélög skipuleggja 

ótal atburði og þar má nefiia sem dæmi; menningarkvöld, þemadaga, árshátíðir, 

söngkeppnir, ræðukeppnir og svona mætti lengi telja.

Ekkert um okkur án okkar.


