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Reykjavík, 26. mars 2008

Á þeim fundum sem fulltrúar Kennarasambands íslands áttu með menntamálanefnd Alþingis 
fyrir skömmu um menntafrumvörpin óskaði menntamálanefnd eftir því að KÍ sendi 
nefndinni yfirlit yfir hvaða tillögur starfshópa sem störfuðu að 10 skrefa samkomulagi KÍ og 

menntamálaráðherra eru í frumvörpum til grunnskólalaga og framhaldsskólalaga -  og hveijar 
ekki.

KÍ sendir hér umrætt yfirlit og óskar eftir að það verði afhent einstökum fulltrúum í 
menntamálanefhd. Hefur yfirlitið jafhframt verið sent sem viðhengi í tölvupósti til 
nefndarritara menntamálanefndar, Unnar Kristínar Sveinbjamardóttur lögfræðings.

KI vekur jafnframt athygli á að Elna Katrín Jónsdóttir er tengiliður KI varðandi samskipti við 
Alþingi um frumvörpin fjögur sem formaður skólamálaráðs KÍ.

Með kveðju 
F.h. Kennarasambands íslands

/Aðalheiður Steingrímsdóttir 
formaður Félags framhaldsskólakennara

>órður Hjaltested/ 
varaformaður Félags grunnskólakennara
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Hvaða tillögur starfshópa sem störfuðu að 10 skrefa samkomulagi KI og 
menntamálaráðherra hafa náð inn í frumvörp til grunnskólalaga og 

framhaldsskólalaga og hverjar ekki?

Tillögur Starfsnámsnefndar
Eftirfarandi aðilar voru skipaðir í nefndina:
Jón B. Stefánsson formaður Skólameistari Fjöltækniskóla Islands, án tilnefningar,
Baldur Gíslason Skólameistari Iðnskólans í Reykjavík, án tilnefningar,
Hjálmar Ámason alþingismaður, án tilnefningar,
Einar Már Sigurðarson alþingismaður, án tilnefningar, skipaður á starfstíma nefndarinnar, 
Aðalheiður Steingrímsdóttir Formaður Félags framhaldsskólakennara, tilnefnd af 
Kennarasambandi íslands,
Emil B. Karlsson Verkefnastjóri Samtaka verslunar og þjónustu,- tilnefndur af Samtökum 
atvinnulífsins, Ingi Bogi Bogason Sviðsstjóri menntunar og mannauðs, tilnefndur af Samtökum 
iðnaðarins,
Margrét Friðriksdóttir Skólameistari Menntaskólans í Kópavogi, tilnefnd af Félagi íslenskra 
framhaldsskóla,
Stefán O Guðmundsson Fræðslufulltrúi Fræðsluskrifstofu rafíðnaðarins, tilnefndur af 
Alþýðusambandi Islands.
Starfsmaður nefndarinnar var Olafur Grétar Kristjánsson deildarsérfræðingur í 
menntamálaráðuneytinu.

Nefndin skilaði lokaskýrslu í júní 2006.

1. Afnumin verði aðgreining náms íframhaldsskólum í  starfsnám og bóknám.
• í frumvarpinu er jafngilding náms nefnd í 21. gr. um aðalnámskrá (g.-liður).
• I markmiðskafla frumvarpsins segir að miðað sé að því að stúdentspróf á 

bóknáms- og verknámsbrautum verði jafngilt.
• Greinargerðin með frumvarpinu:



a) í kaflanum um stúdentspróf er talað um að skólar útfæri mismunandi 
námsbrautir til stúdentsprófs, ekki síst í iðn- og verknámsgreinum.
b) í 4. tl. í kafla um jafnstöðu iðn-og verknáms við annað nám segir að 
auðveldara verði að tengja framhald náms eftir að iðn- og verknámi er lokið yfir í 
bóknám og með því að viðmið hafa verið sett um hverju nemendur þurfa að ljúka 
þá einfaldist slíkur flutningur enn frekar. Frumvarpið miðar að því að skapa 
sveigjanleika til þess að ýmis konar starfsmiðuðu námi megi ljúka með 
stúdentspófi.

Nýr framhaldsskóli verði ein heild með fíölmörsum mismunandi námsleiðum. Skólum 
verði veitt frelsi til að skipuleeeia oe bióða nám í  samræmi við lokamarkmið námsins, 
barfir nemenda og kröfur næsta viðtökuskólastigs og/eða atvinnulífs þannig að 
nemandi verði sem best búinn undir það nám er við tekur (viðtökumiðað nám). 
Nemandinn liúki náminu á beim tima sem nauðsvnleeur er með tilliti til bessara bátta.

• Nvr framhaldsskóli verði ein heild er ekki nefnt í frumvarpinu, sjá þó um 
jafngildingu náms hér fyrir ofan.

• Nýr framhaldsskóli bjóði upp á fiölmargar mismunandi námsleiðir kemur m.a. 
fram í skýringum frumvarpsins við nokkrar greinar í 4. kafla, í 
markmiðskaflanum og einnig í ýmsum köflum greinargerðarinnar með 
frumvarpinu.
a) Skólum verði veitt frelsi til að skipuleggiaog bióða nám ... í 21. - 23. gr. 

frumvarpsins kemur fram að skólar skipuleggi eigin námsbrautalýsingar. 
Aðalnámskrá framhaldsskóla (21. gr.) muni innihalda ákvæði um 
uppbyggingu námsbrautalýsinga, vægi kjamagreina, skilyrðin fyrir því 
hvemig markmið einstakra áfanga og námsbrauta og lokamarkmið náms verði 
skilgreind. Skólar geri grein fyrir námsbrautalýsingum í skólanámskrám (22. 
gr.) sínum. Ráðherra staðfestir námsbrautalýsingar skóla og er heimilt að gefa 
út námsbrautarlýsingar sem einstakir skólar geti haft til viðmiðunar í starfi 
sínu (23. gr.). í lok kaflans um gerð námsbrautalýsinga til skólanna í 
greinargerðinni með frumvarpinu segir: “Gerð námsbrauta flyst þannig til 
skólanna en staðfestingarvaldið verður hjá ráðherra sem þannig metur inntak 
náms, forkröfur og lokakröfur, námsgreinaskipan og námsmat. ”

b) Skólum verði veitt frelsi til að skipuleggja og bjóða nám í samræmi við 
lokamarkmið námsins. barfír nemenda og kröfur næsta viðtökuskólastigs 
og/eða atvinnulífs þannig að nemandi verði sem best búinn undir það nám er 
við tekur (viðtökumiðað nám). I 21. gr. frumvarpsins segir að aðalnámskrá 
muni innihalda skilyrði um hvemig lokamarkmið náms verði skilgreint og í 
skýringum við 21. gr. segir að nám skuli vera flokkað og þrepaskipt í 
samræmi við lokamarkmið námsins í samæmi við flokkunarkerfi 
námsmarkmiða sem unnið er að á vegum Evrópuríkja (EQF), sbr. einnig



auglýsing um útgáfu viðmiða um æðri menntun og prófgráður nr. 80/2007, 
sbr. 5. gr. laga um háskóla, nr. 63/2006. í 23. gr. um námsbrautarlýsingar 
kemur líka fram heimild ráðherra til að setja sérstakar reglur um flokkun og 
þrepaskiptingu náms í samræmi við fæmi- og lokamarkmið. Víða í 
greinargerðinni með frumvarpinu er rætt um nauðsyn þess að nám og 
námsframboð framhaldsskóla verði í meira samræmi við þarfír nemenda. Að 
námið sé í samæmi við kröfur næsta viðtökuskólastigs og/eða atvinnulífs 
þannig að nemandi verði sem best búinn undir það nám er við tekur 
(viðtökumiðað nám) - er til umræðu í lok kaflans um stúdentspóf í 
greinargerðinni með frumvarpinu. Hugtakið viðtökumiðað nám kemur sem 
slíkt ekki fram í frumvarpinu.

Nemandinn liúki náminu á beim tíma sem nauðsvnlegur er með tilliti til þessara
þátta.
a) Framhaldsskólapóf. Lagt er til að námseiningafjöldi verði 90-120 einingar og 

því eitt og hálft til tveggja ára nám m.v. tillögu frumvarpsins um að eitt 
námsár sem mælir alla ársvinnu nemenda með fullnaðarárangri verði 60 
einingar.

b) Starfsréttindapóf. Ekki eru settar fram tillögur um námstíma eða 
námseiningafj ölda.

c) Stúdentspróf. í frumvarpinu segir að ekki sé miðað við að námstími eða 
tilskilinn einingafjöldi til stúdentsprófs verði skilgreindur í lögum. Leitast 
verði við að skapa framhaldsskólum svigrúm til að gera tillögu um 
uppbyggingu, skipulag og inntak náms til stúdentsprófs sem lögð er fyrir 
ráðherra til staðfestingar. Gert er ráð fyrir að einstakir skólar nýti þetta 
svigrúm til að útfæra mismunandi námsbrautir til stúdentsprófs, ekki síst í iðn- 
og verknámsgreinum, þannig að það nám sem stendur framhaldsskólanemum 
til boða sé sem fjölbreytilegast, geti verið mismunandi að inntaki og umfangi 
og mæti þannig mismunandi þörfum og áherslum einstaklinga. Markvisst er 
stefnt að því að aukinn sveigjanleiki og ijölbreyttara námsframboð á 
námsbrautum til stúdentsprófs muni leiða til þess að fleiri ljúki námi til 
stúentsprófs á skemmri tíma en nú er en að námstími geti verið hinn sami eða 
jafnvel lengri. Með auknum sveigjanleika og frelsi framhaldsskólanna til að 
móta námsleiðir og námsframboð muni fjölbreytni stúdentsprófs aukast bæði 
hvað innihald og námstíma varðar.

d) Önnur lokapróf. Ekki eru settar fram tillögur um námstíma eða 
námseiningaljölda.

e) Viðbótamám á framhaldsskólastigi. Ekki eru settar fram tillögur um námstíma 
eða námseiningafjölda.



Nám í  Nýjum framhaldsskóla til stúdentsprófs verði viðtökumiðað. Námið verði kjarni 
í  íslensku, stærðfræði og ensku. Kjarni og nám umfram kjarna samkvæmt námskrá 
sem samþykkt er a f menntamálaráðuneytinu verði metið jafnt til stúdentsprófs.

• Viðtökumiðað nám kemur ekki fyrir í frumvarpinu en þó segir í greinargerðinni 
með því (kaflinn um stúdentspróf) að þörf sé á stöðugri samræðu milli 
framhaldsskóla og háskóla um undirbúning nemenda.

• í 18. gr. segir að lágmark 45 einingar skiptist milli náms í kjamagreinum 
framhaldsskóla, það er íslenska, stærðfræði og enska, skv. nánari ákvæðum í 
aðalnámskrá. Kjamagreinar og kjamaáfangar koma fram í 21. og 23. gr., 
brautarkjami er nefndur í 31. gr. Kjaminn er líka ræddur í kaflanum um 
stúdentspróf í greinargerðinni með frumvarpinu.

• I frumvarpinu er jafngilding náms nefnd í 21. gr. (g.-liður), einnig í 
markmiðskafla þess og í greinargerðinni með því s.s. í köflunum um 
stúdentspróf og um jafnstöðu iðn- og verknáms við annað nám.

Nám i  hinum Nýja framhaldsskóla umfram kjarna verði skipulagt með formgerðu 
samstarfi framhaldsskóla og háskóla með tilliti til frekara náms og með samstarfi 
framhaldsskóla og atvinnulifs ígegnum starfsgreinaráðin.

• I frumvarpinu eru ekki tillögur um formgert samstarf framhaldsskóla og háskóla 
með tilliti til náms umfram kjama. í greinargerðinni með frumvarpinu (kaflinn 
um stúdentspróf) segir að þörf sé á stöðugri samræðu milli framhaldsskóla og 
háskóla um undirbúning nemenda.

• Frumvarpið gerir ráð fyrir að samstarf framhaldsskóla og atvinnulífs muni áfram 
eiga sér stað í starfsgreinaráðunum, sbr. 24. -  26. gr.

Stúdentspróf getur verið áfangi á leið nemanda til skilgreindra námsloka á tiltekinni 
námsleið.

• Frumvarpið tekur ekki á þessu atriði. í kaflanum um stúdentspróf í 
greinargerðinni með frumvarpinu segir að gert sé ráð fyrir að einstakir skólar 
útfæri mismunandi námsbrautir til stúdentsprófs, ekki síst í iðn- og 
verknámsgreinum. Einnig er í kaflanum um jafnstöðu iðn- og verknáms við annað 
nám í greinargerðinni með frumvarpinu (4. liður) fjallað um tengingu framhald 
náms eftir að iðn- eða verknámi er lokið yfír í bóknám. Þar segir að frumvarpið 
miði að því að skapa sveigjanleika til að ýmis konar starfsmiðuðu námi megi 
ljúka með stúdentsprófí. Hvort hér er átt við núverandi “viðbótamám til 
stúdentsprófs” er ekki ljóst.



6. Almenna hluta aðalnámskrár og öðrum reglugerðum um skólastarf verði steypt saman 
í  eina reglugerð um framkvæmd og skipulag skólastarfs iframhaldsskólum.

• Kemur ekki fram í frumvarpinu.

7. Námskrár og lýsingar á einstökum námsleiðum hafi ekki reglugerðarigildi heldur 
verði staðfestar a f menntamálaráðuneytinu fyrir hönd ráðherra með umburðarbréfi til 
skólanna.

• Kemur ekki fram í frumvarpinu.

8. Náms- og starfsráðgjöf verði efld íframhaldsskólum.
• í markmiðum frumvarpsins er rætt um að efla ráðgjöf og stuðning við nemendur, 

einnig í kaflanum um náms- og starfsráðgjöf í greinargerðinni með frumvarpinu. 
Þessi áhersla er ekki útfærð í einstökum greinum frumvarpsins.

Tengsl skólastiga
Starfsnámsnefnd leggur áherslu á nauðsyn þess að efla verulega tengslin milli skólastiganna, 
annars vegar framhaldsskóla og grunnskóla og hins vegar framhaldsskóla og háskóla.

Grunnskóli -  Nýr framhaldsskóli

1. Skipuð verði samráðsnefnd skólastiganna.
• Kemur ekki fram í frumvarpi til framhaldsskólalaga.
• í 6. gr. frumvarps til grunnskólalaga er í g. lið kveðið á um skyldur skólanefndar 

grunnskóla til að stuðla að samstarfí. í 22. gr. frumvarps til grunnskólalaga er í 
lok 1. mgr. kveðið á um að í aðalnámsskrá skuli gera grein fyrir samstarfi 
grunnskóla við leikskóla og framhaldsskóla og hvemig skuli staðið að aðlögun og 
flutningi nemenda milli skólastiga. Ekkert kemur fram um samráðsnefnd í 
frumvarpi til grunnskólalaga

2. Áhersla á eflingu og kynningu starfsnáms ígrunnskólum.
• Ekki er að fínna í frumvarpi til grunnskólalaga ákvæði um þetta, en í greinum 13 

og 26 er talað um nauðsyn starfs- og námsráðgjafar og einnig í almennum hluta 
athugasemda við frumvarpið.

3. Sérstök áhersla verði lögð á starfs- og námsráðgjöf í  grunnskólum.
• Fram kemur í greinum 13 og 26 í fmmvarpi til grunnskólalaga að nemendur fái 

starfs- og námsráðgjöf. Einnig kemur það fram í almennum hluta athugasemda 
við frumvarpið. En ekki er stigið það skref að setja viðmið um eða telja starfs- og 
námsráðgjafa með starfsliði skóla, heldur er það starf skilgreint sem hluti af



sérfræðiþjónustu. Þetta er ekki í anda þeirra tillagna sem starfshópurinn skilaði af 
sér.

Nýr framhaldsskóli -  Háskólar
1. Formlegt samstarf um viðtökumiðað nám.
2. Aukin tengsl Nýs framhaldsskóla og háskóla - frelsi til athafna og ákvarðana.
3. Samstarf Nýs framhaldsskóla og háskóla/háskóladeilda um viðtökumiðað nám.

• Viðtökumiðað nám kemur ekki fyrir í frumvarpinu en þó segir í greinargerðinni 
með því (kaflinn um stúdentspróf) að þörf sé á stöðugri samræðu milli 
framhaldsskóla og háskóla um undirbúning nemenda. I frumvarpinu eru ekki 
tillögur um samstarf framhaldsskóla og háskóla um námsundirbúning nemenda.

Fagháskóli

1. Framhaldsskólar stofnifagháskóla.
• I 20. gr. (Viðbótamám við framhaldsskóla) segir að framhaldsskólum sé heimilt 

að hafa í boði nám í framhaldi af skilgreindum námslokum á framhaldsskólastigi, 
sbr. 17., 18. og 19. gr. Skal ráðherra staðfesta námsbrautarlýsingar fyrir slíkt nám, 
sbr. nánar ákvæði V. kafla, sem og heiti viðkomandi prófgráða. Nám sem stundað 
er skv. grein þessari skal metið í einingum, sbr. 15. gr., og þegar við á í 
námseiningum háskóla, sbr. 6. gr. laga nr. 6/2006. Nám sem í boði er skv. grein 
þessari getur veitt sérstök eða aukin réttindi.

• í greinargerðinni með frumvarpinu um viðbótamámið segir að hér sé um að ræða 
lengra nám að loknum öðrum lokaprófum s.s. nám til iðnmeistaraprófs í löggiltum 
iðngreinum, nám sem að óbreyttu telst vera umfram nám til stúdentsprófs (t.a.m. 
vélstjómamám og skipstjómamám). Gera megi ráð fyrir að fram komi óskir um 
að hluti þess náms sem fellur undir þessa skilgreiningu verði jafnframt metinn til 
eininga á háskólastigi, en lög um háskóla feli í sér heimild til handa háskólum til 
að meta nám til þess.

2. Fagháskólastigið verði sjálfstætt skólastig íframhaldi a f Nýjum framhaldsskóla.
• Kemur ekki fram í frumvarpinu.

Ný samráðsnefnd starfsgreinaráða
1. Skipuó verði samráðsnefnd starfsgreinaráðanna.
2. Menntamálaráðherra tilnefni tvo fulltrúa, annar þeirra verði formaður.
3. Formenn starfsgreinaráðanna verði sjálfskipaðir fulltrúar.

• Þetta er útfært í 27. gr. frumvarpsins (Starfsgreinanefnd, skipun og hlutverk).



Hlutverk samráðsnefndar verði:
1. Að vera samstarfsvettvangur starfsgreinaráðanna.
2. Að vera ráógefandi um stefnumörkun i  starfsmenntamálum.
3. Að sinna sameiginlegri kynningu starfsgreinaráðanna.
4. Aðfylgjast með nýjum starfsgreinum og staðsetja í  starfsgreinakerfinu.
5. Að gera tillögur um tilrauna- og þróunarverkefni í  starfsnámi.

• Atriði 1, 2 og 4 koma fram í 27. gr. frumvarpsins.

Skipan starfsgreinaráða
Starfsgreinaráð verði skipuð fyrir starfsgreinar með þessum hætti:

1. Starfsgreinaráðin verði skipuð Jimm fulltrúum.
2. Tveir fulltrúar verði tilnefndir a f samtökum atvinnurekenda.
3. Tveir fulltrúar verði tilnefndir a f samtökum launafólks.
4. Einn fulltrúi verði tilnefndur sameiginlega a f Félagi íslenskra framhaldsskóla og 

Kennarasambandi íslands.
• Þetta kemur fram í 24. gr. frumvarpsins.

Hlutverk starfsgreinaráðanna verði:
1. Að móta menntastefnu starfsgreina.
2. Að gera tillögur að námskrám.
3. Að gera tillögur að skipan ogfyrirkomulagi starfsnáms.
4. Að fylgjast með nýjum starfsgreinum á viðkomandi sviði.

• Atriði 1 -  3 koma fram í 25. gr. frumvarpsins.

Námskrárgerð
1. Námskrár iframhaldsskólum verði endurskoðaðar árlega.
2. Komið verði á tryggum, einföldum vinnuferlum við endurskoðun þeirra.
3. Samhliða endurskoðun námskráa verði námsefni yfirfarið og endurskoðað.

• Kemur ekki fram í frumvarpinu.

Skipulag vinnustaðanáms 
Starfsnámsnefnd er í meginatriðum sammála tillögum nefndar um vinnustaðnám og leggur 
áherslu á eftirfarandi:

1. Vinnustaðanám verði hluti aðalnámskrár.
• Kemur fram í 28. gr. frumvarpsins.



Yfirsíjórn vinnusíaðanáms verði í  höndum starfsgreinaráðanna og skuli þau ráða 
umsjónaraðila vinnustaðanáms sem geti verið stofnun atvinnulífs eða skóli eftir því 
sem best henti.

• í 25. gr. frumvarpsins kemur fram að starfsgreinaráð setji viðmið fyrir skiptingu 
náms í skóla- og vinnustaðanám. í 28. gr. kemur fram að starfsgreinaráð skuli 
halda skrá yfir fyrirtæki og vinnustaði sem uppfylla skilyrði til vinnustaðanáms. I 
sömu grein segir einnig að skóli ber ábyrgð á gerð sérstaks 
starfsþjálfunarsamnings um vinnustaðanám við vinnustað, samtök eða aðila sem 
er hæfur til að veita nemanda tilskilda þjálfun og menntun. 
Starfsþjálfunarsamningar skulu kveða á um rétt og skyldur vinnuveitenda, skóla 
og nemanda, markmið vinnustaðanáms og gæðakröfur, gildistíma, meðferð 
ágreinings og samningsslit. Sé þörf á því að gera sérstakan ráðningarsamning 
milli nema og vinnuveitanda skal skóli staðfesta hann. Skulu slíkir samningar vera 
í samræmi við gildandi kjarasamninga um nema í viðkomandi starfsnámi.

Skólar beri ábyrgð á að nemendur fá i umsjón ogþjónustu frá upphafi náms í  skóla til 
loka starfsnáms á vinnustað og námsferillinn verði ein heildfrá upphafi náms til 
atvinn uréttinda.

• í 28. gr. frumvarpsins kemur fram að skóli ber ábyrgð á gerð sérstaks 
starfsþjálfunarsamnings um vinnustaðanám við vinnustað, samtök eða aðila sem 
er hæfur til að veita nemanda tilskilda þjálfun og menntun. 
Starfsþjálfunarsamningar skulu kveða á um rétt og skyldur vinnuveitenda, skóla 
og nemanda, markmið vinnustaðanáms og gæðakröfur, gildistíma, meðferð 
ágreinings og samningsslit. Sé þörf á því að gera sérstakan ráðningarsamning 
milli nema og vinnuveitanda skal skóli staðfesta hann. Skulu slíkir samningar vera 
í samræmi við gildandi kjarasamninga um nema í viðkomandi starfsnámi. í 
kaflanum um jafnstöðu iðn- og verknáms við annað nám í greinargerðinni með 
frumvarpinu er einnig fjallað um ábyrgð skóla á vinnustaðanámi nemenda.

Valin verði sérstök vinnustaðafyrirtæki, eftir umsókn eða ábendingu, og tryggt aðþau 
hafi á að skipa einstaklingi er geti annast frœðslu á vinnustað og borið ábyrgð á því 
gagnvart umsjónaraðila námsins.

• 128. gr. kemur fram að starfsgreinaráð skuli halda skrá yfir fyrirtæki og 
vinnustaði sem uppfylla skilyrði til vinnustaðanáms. Að tryggt sé að 
vinnustaðafyrirtæki hafi á að skipa einstaklingi er geti annast fræðslu á vinnustað 
og borið ábyrgð á því gagnvart umsjónaraðila námsins kemur ekki fram í 
frumvarpinu.



5. Skoðuð verði lengd og jjölbreytni vinnustaðanáms þannig að með betra og 
markvissara skipulagi og kennslu á vinnustað verði lengd vinnustaðanáms stytt.

• Þetta kemur ekki fram í frumvarpinu.

6. Teknar verði upp ferilbœkur fyrir vinnustaðanám sem verði lagaðar að hverri 
atvinnugrein.

• Þetta kemur ekki fram í frumvarpinu.

7. Stofnaður verði sjóður með þátttöku atvinnulífs og stjórnvalda er annist greiðslur til að 
jafna kostnað milliþeirrafyrirtækja sem annast formlega vinnustaðakennslu og hinna 
sem það gera ekki. Settar verði reglur um þennan sjóð. Ahersla verði lögð á einfalt 
greiðsluferli.

• Tillaga um stofnun vinnustaðanámssjóðs kemur fram í kaflanum í greinargerðinni 
með frumvarpinu um jafnstöðu iðn- og verknáms við annað nám.

Helstu niðurstöður nefndar um almenna braut

Starfshópinn skipuðu:
Ólafur Sigurðsson skólameistari, formaður, án tilnefningar
Ágústa E. Ingþórsdóttir Félagi náms- og starfsráðgjafa
Elín Thorarensen Heimili og skóla -  Landssamtökum foreldra
Jóhannes Ámason Félagi íslenskra framhaldsskóla
Kristín Jónsdóttir Félagi gmnnskólakennara
Reynir Daníel Gunnarsson Skólastjórafélagi íslands
Þórunn Friðriksdóttir Félagi framhaldsskólakennara
Ásgerður Ólafsdóttir menntamálaráðuneyti, starfsmaður

Starfshópurinn skilaði lokaskýrslu í janúar 2007.

Almennar námsbrautir í framhaldsskólum landsins hafa verið starfræktar samkvæmt námskrá frá 
árinu 1999 og sambærilegt námsframboð mun lengur í nokkmm skólum. Eins og fram kemur í 
þessari skýrslu hefur margt verið vel gert í þeim efnum og leggur starfshópurinn áherslu á að 
hlúð verði að því starfi með öllum tiltækum ráðum. Almenn námsbraut er úrræði skv. lögum um 
framhaldsskóla fyrir þá nemendur sem uppfylla ekki inntökuskilyrði á aðrar brautir skólanna. 
Töluvert vantar á að nemendum sem innritast á þessa námsbraut famist almennt vel í 
framhaldsskólanum og er hér leitast við að taka saman það helsta sem hamlar árangri nemenda. 
Jafnframt er bent á leiðir til úrbóta:



1. Breyta þarf markmiðslýsingu almennrar brautar í  aðalnámskrá framhaldsskólans. í  
meginmarkmiðum námsbrautarinnar felist að öllum ungmennum sem lokið hafa 
grunnskóla gefist kostur á að stunda heildstætt framhaldsnám þar sem tekið er mið af 
hœfileikum, getu og áhugasviði hvers og eins.

• Markmið frumvarpsins eru m.a. að styrkja rétt nemenda til skólavistar og náms 
m.a. með fræðsluskyldu til 18 ára aldurs (32. gr.) og framhaldsskólaprófi (16. gr.) 
til að koma til móts við þarfir nemenda sem ekki hyggja á önnur próflok. 
Framhaldsskólapróf komi í stað náms á almennum brautum. Sjá einnig kaflana í 
greinargerðinni með frumvarpinu um framhaldsskólapróf og fræðsluskyldu til 18 
ára.

2. Meiri sveigjanleika þarf til að mæta þörfum þessa hóps. Þótt reiknilíkan 
framhaldsskólanna geri ráð fyrir nokkru svigrúmi til rekstrar almennra námsbrauta 
þá telur starfshópurinn að gera megi enn betur.

• Frumvarpið miðar að því að skólar komi betur til móts við þarfir nemenda. Þetta 
kemur fram í markmiðum þess og í köflunum í greinargerðinni um 
framhaldsskólapróf og fræðsluskyldu til 18 ára aldurs. Gert er ráð fyrir að 
menntamálaráðuneytið, í samningnum við einstaka skóla, tryggi að fyrir hendi 
verði svigrúm til að tryggja öllum nemendum sem eftir leita og rétt eiga, námsvist 
í framhaldsskóla.

3. Opna þarf leiðir íframhaldsskólanum fyrirfjölbreyttari nemendahóp en áður og 
skapa ný tœkifœri með margvíslegum möguleikum á stuttum námsbrautum.

• í 19. gr. er fjallað um “önnur lokapróf’ og í sérstökum kafla í greinargerðinni 
með frumvarpinu. Þar segir að ástæða sé til að veita framhaldsskólum svigrúm til 
að setja á legg styttri sérhæfðari námsbrautir sem falla undir skilgreininguna 
“annað starfsnám”. Frumkvæði að slíku námi geti komið eftir atvikum frá ýmsum 
aðilum.

4. Taka þarf upp fjölbreyttari kennsluhætti íframhaldsskólum og kennslu við hæfi hvers 
nemanda. Aðaláherslan þarf að vera á þarfir nemandans.

• Ekki er ijallað um fjölbreytta kennsluhætti í frumvarpinu en víða í markmiðum 
þess og í greinargerðinni með því er fjallað um nám í samræmi við þarfír 
nemenda.

5. Gera þarf auknar kröfur til starfsgreinaráða um að leita úrræða fyrir þann hóp sem 
ekki stenst kröfur um löggild starfsréttindapróf t.d. sveinspróf og finna raunhæfar 
leiðir í  samráði við ráðuneyti og skóla til styttri starfsnámsbrauta.

• Þetta kemur ekki fram í frumvarpinu.



6. Auka þarf samstarf viðfyrirtœki og stofnanir um atvinnutengt nám á 
einstaklingsgrundvelli, þ.e.launað skólanám/starfsnám ísamvinnu skóla og 
fyrirtœkis/stofnunar. Nýta má íþessu samhengifyrirmyndir, svo sem Fjölsmiðjuna, 
Vinnuskóla Reykjavíkur og/eða vinnuskóla annarrasveitarfélaga.

• Þetta kemur ekki fram í frumvarpinu.

7. Nýta ber þá reynslu sem fengist hefur íframhaldsskólum a f starfsbrautum og/eða 
sérdeildum fyrir fatlaða nemendur, þar sem allstór hópur þeirra nemenda sem heyrir 
undir almenna námsbraut gœti nýtt sér sambœrilegt skipulag.

• í kaflanum Réttur til náms á framhaldsskólastigi; fræðsluskylda til 18 ára aldurs - 
í greinargerðinni með frumvarpinu -  er vikið að því að úrræðin sem skólar hafi 
notað í starfi með nemendum sem ekki eru tilbúnir í hefðbundið lengra nám, hafi 
nálgast aðferðir sem eru notaðar í sérkennslu.

ber að aukinni samþættingu bóknáms og verknáms.
í frumvarpi til framhaldsskólalaga er ekki fjallað um þetta atriði.
Fram kemur í 25. gr. í frumvarpi til grunnskólalaga ákvæði um að hver grunnskóli 
ákveði hvort námsgreinar og námssvið eru kennd aðgreind eða samþætt.

9. Samvinna við forráðamenn nemendayngri en 18 ára þarf að vera meiri en nú er.
• í 50. gr. frumvarps til framhaldsskólalaga er fjallað um foreldraráð í 

framhaldsskólum.

10. Aukaþarf menntunarmöguleika framhaldsskólakennara, einkum í  uppeldis-, 
menntunar- og sérkennslufræðum.

• Þetta kemur ekki fram í frumvarpi til framhaldsskólalaga.

11. Áherslu þarf að leggja á eflingu náms- og starfsráðgjafar í  grunn- og 
framhaldsskólum. Náms- og starfsráðgjafar hafi umsjón með starfsmiðuðu námi og 
verði ásamt umsjónarkennurum í  lykilhlutverki við skipulagningu 
einstaklingsþjónustu við nemendur.

• í markmiðum frumvarps til framhaldsskólalaga er rætt um að efla ráðgjöf og 
stuðning við nemendur, einnig í kaflanum um náms- og starfsráðgjöf í 
greinargerðinni með frumvarpinu. Þessi áhersla er ekki útfærð í einstökum 
greinum frumvarpsins. Ekki er heldur kveðið á um rétt framhaldsskólanemenda 
til að hafa umsjónarkennara eins og gert er í frumvarpi til grunnskólalaga.

• Fram kemur í greinum 15 og 26 í frumvarpi til grunnskólalaga að nemendur fái 
starfs- og námsráðgjöf og einnig kemur það fram í almennum hluta athugasemda 
við frumvarpið. En ekki er stigið það skref að setja viðmið um eða telja náms- og 
starfsráðgjafa með starfsliði skóla, heldur er starflð skilgreint sem hluti af

8. Stuðla



sérfræðiþjónustu. Þetta er ekki í anda þeirra tillagna sem starfshópurinn skilaði af 
sér.

12. Efla þarf tengsl skólastiga og samvinnu sem tekur mið a f hagsmunum nemandans 
hverju sinni.

• Frumvarp til framhaldsskólalaga tekur ekki á tengslum grunnskóla og 
framhaldsskóla eða framhaldsskóla og háskóla. Frumvarpið hefur þó meðal 
markmiða að fela menntastofnunum aukna ábyrgð á að þróa námsframboð á 
mörkum skólastiga til að auka sveigjanleika og möguleika nemenda við flutning 
þeirra milli skólastiga. Merking þessa er ekki útfærð í greinum frumvarpsins eða 
rædd í greinargerðinni með því.

• Fram kemur í 26. gr. frumvarps til grunnskólalaga réttur nemenda til að stunda 
nám á framhaldsskólastigi.

13. Auka þarf bjargir grunnskólanna til að þeir geti sinnt því hlutverki sem þeim er œtlað 
með markmiðum um skóla án aðgreiningar og einstaklingsmiðað nám. Of margir 
nemendur koma með neikvæða sjálfsmynd íframhaldsskóla.
• Ekki kemur fram í frumvarpi til grunnskólalaga ákvæði sem tryggir þetta en í 

almennum hluta athugasemda kemur fram að efitir er að kostnaðarmeta ný ákvæði.

14. Draga þarf úr vægi samrœmdra prófa i  10. bekk grunnskóla. Stýrandi áhrifþeirra í  
starfi grunnskólanna geta unnið gegn hagsmunum þess nemendahóps sem hér um 
rœðir.
• Fram kemur í 39. gr. frumvarps til grunnskólalaga um samræmt námsmat að tillögur 

nefndarinnar hafa náð inn í frumvarpið að hluta. Samræmd próf í 10. bekk eru lögð 
niður í núverandi mynd og lagt til að þau verði með sama hætti og samræmd próf í 4. 
og 7. bekk. Ekki eru settar inn í frumvarpið tillögur um einstaklingsmiðuð tölvutæk 
próf, en grunnskólalaganefnd lagði það til er hún skilaði af sér til ráðherra í apríl 
2007.

15. Ræða þarf í fullri alvöru þann kost að lögbinda tólf ára skólaskyldu, þ.e. frá 6-18 
ára.

• í frumvarpi til framhaldsskólalaga er tillaga um fræðsluskyldu til 18 ára aldurs en 
ekki skólaskyldu.



Helstu tillösur starfshóps um náms- og starfsráðgjöf

Starfshópinn skipuðu:

Sigríður Bílddal, formaður, án tilnefningar 
Amar Þorsteinsson frá Félagi grunnskólakennara 
Ágústa E. Ingþórsdóttir frá Félagi náms- og starfsráðgjafa.
Elín Thorarensen frá Heimili og skóla -  landssamtökum foreldra 
Fjóla María Lámsdóttir frá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins 
Helga M. Steinsson frá Félagi íslenskra framhaldsskóla 
Kristrún G. Guðmundsdóttir frá Skólastjórafélagi íslands 
Ragnheiður Bóasdóttir frá Félagi framhaldsskólakennara 
Sigrún Stefánsdóttir frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga 
Ema Ámadóttir var starfsmaður hópsins.

Starfshópurinn skilaði lokaskýrslu í febrúar 2007.

Starfshópurinn leggur áherslu á nauðsyn þess að allir nemendur í grunn- og framhaldsskólum 
hafi aðgang að þjónustu menntaðra náms- og starfsráðgjafa. Til þess að svo megi verða eru 
eftirfarandi tillögur lagðar fram:

1. Réttur nemenda til náms- og starfsráðgjafar 
Aðgengi nemenda ígrunn- og framhaldsskólum að náms- og starfsráðgjöf verði tryggt. Setja 
þarf i  grunnskólalög að allir nemendur eigi rétt á náms- og starfsráðgjöf Jafnframt verði sett 
reglugerð um starfssvið náms- og starfsráðgjafa í  grunnskólum í  samræmi við reglugerð um 
náms- og starfsráðgjöf íframhaldsskólum.

• í markmiðum frumvarps til framhaldsskólalaga er rætt um að efla ráðgjöf og 
stuðning við nemendur, einnig í kaflanum um náms- og starfsráðgjöf í 
greinargerðinni með frumvarpinu. Þessi áhersla er ekki útfærð í einstökum 
greinum frumvarpsins. I 37. gr. frumvarpsins um náms og starfsráðgjöf segir: 
“Nemendum íframhaldsskóla skal standa til boða ráðgjöf og leiðsögn um náms- 
og starfsval og um persónuleg mál er snerta nám þeirra og skólavist. Þeir sem 
þjónustuna veita skulu að jafnaði hafa menntun á sviði slíkrar ráðgjafar og 
leiðsagnar. í  skólanámskrá framhaldsskóla skal markmiðum ogstefnu skóla 
varðandi ráðgjöflýst og þar skal einnig koma fram hvernig skóli rcekir skyldur 
sínar og hlutverk á þessu sviði. ” í 9. gr. reglugerðar nr. 1100/2007 um starfslið 
og skipulag framhaldsskóla er fjallað um náms- og starfsráðgjafa í 
framhaldsskólum, ráðningu, menntun og starfssvið. Náms- og starfs-ráðgjafl skal 
hafa lokið minnst fjögurra ára háskólanámi með fullgildum lokaprófum og þar af 
eins árs námi í náms- og starfsráðgjöf.

• I markmiðum frumvarps til grunnskólalaga er rætt um að efla ráðgjöf og stuðning 
við nemendur á almennan hátt og í 40. gr. um sérfræðiþjónustu er ákvæði um 
þetta. í 13. gr. um rétt nemenda er einnig ákvæði sem kveður á um að allir 
nemendur eigi rétt á að njóta námsráðgjafar og ráðgjafar um náms- og starfsval. 
Ekki er lagt til að sett verði reglugerð um starfssvið náms- og starfsráðgjafa í



grunnskólum í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 1100/2007 um 
framhaldsskóla.

2. Náms- og starfsráðgjafaráætlun
Komið verði á heildstœðri náms- og starfsráðgjafaráœtlun i  grunn- og framhaldsskólum. 
Náms- og starfsráðgjafaráœtlun er ætluð fyrir alla nemendur og hafa náms- og 
starfsráðgjafaryfirumsjón með framkvæmd áætlunarinnar i  hverjum skóla. Tilþess að náms- 
og starfsráðgjafaráætlun nýtist öllum nemendum verður að stefna að því að eitt stöðugildi 
náms- og starfsráðgjafar verði að baki hverjum 300 nemendum. Þetta verði að fullu komið til 
framkvæmda árið 2012.

• Þetta er ekki í frumvörpum til grunnskóla- og framhaldsskólalaga.

3. Lögverndun starfsheitis náms- og starfsráðgjafa
77/ að t/yggja megi aðgengi nemenda að faglegri þjónustu menntaðra náms og starfsráðgjafa 
þarf að lögvernda starfsheitið náms- og starfsráðgjafi.

• Þetta er ekki í frumvörpum til grunnskóla- og framhaldsskólalaga, eða í frumvarpi 
um menntun og ráðningu kennara og skólastjómenda.

4. Verkefnisstjóri í náms- og starfsráðgjöf
Menntamálaráðuneytið ráði verkefnisstjóra sem vinni að þvi að tillögur starfshópsins komist 
til framkvœmda. Hlutverk verkefnisstjóra verði að vinna að heildarstefnu i  náms- og 
starfsráðgjöf i  grunn- og framhaldsskólum.

• Þetta er ekki í frumvörpum til grunnskóla- og framhaldsskólalaga.

Tillogur starfshóps um fiar- og dreifnám
í starfshópnum eru:

Guðbjörg Aðalbergsdóttir, formaður
Ingimar Ámason, tilnefndur af Félagi íslenskra framhaldsskóla 
Ásta Ólafsdóttir, tilnefnda af Félagi gmnnskólakennara 
Hálfdán Ömólfsson, tilnefndur af Félagi framhaldsskólakennara 
Helgi Amarson, tilnefndur af Skólastjórafélagi íslands 
Sigrún Gunnarsdóttir, tilnefnd af Landssamtökunum Heimili og skóli 
Kristín Hreinsdóttir, tilnefiid af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.
Starfsmaður hópsins er Jóna Pálsdóttir, menntamálaráðuneyti

Starfshópurinn skilaði lokaskýrslu í janúar 2007.



Starfshópi um fjar- og dreifnám var falið samkvæmt erindisbréfí að kanna núverandi umfang og 
einkenni fjar- og dreifnáms í framhaldsskólum og efstu bekkjum grunnskóla og huga sérstaklega 
að því hvemig fjar- og dreifnám getur stuðlað að jöfnun aðstöðu til náms óháð búsetu, bæði í 
framhaldsskóla og á mörkum gmnnskóla og framhaldsskóla. Hópnum var einnig falið að horfa til 
þess hvemig tryggja megi gæði í fjar- og dreifnámi og athuga sérstaklega vinnuumhverfi og 
starfsaðstæður kennara. Meginniðurstöður starfshópsins eru þær að til þess að bæta skipulag Qar- 
og dreifnáms og ýta undir áframhaldandi þróun þess séu tveir þættir mikilvægastir, að tryggja 
gæði í fjar- og dreifnámi og að jafna aðgengi að því. Til að ná þessum markmiðum er 
megintillaga starfshópsins að stofnuð verði upplýsingaveita þar sem upplýsingum um fjar- og 
dreifiiám á Islandi verður safnað saman og komið á framfæri við alla þá sem áhuga hafa á námi á 
þessu formi.

1. Að sett verði á fót upplýsingaveita þar sem upplýsingum á stöðluðu formi verður safnað 
saman um fjar- og dreifnám sem er i  boði er á hverjum tima á Islandi og þeim komið á 
framfæri við þá sem áhuga hafa á að stunda fjar- og dreifnám.

• Þetta er ekki í frumvörpum til grunnskóla- og framhaldsskólalaga.

2.AÓ grunn- og framhaldsskólum verði skylt að láta sjálfsmatskerfi skólanna ná tilfjar- og 
dreifnáms jafnt og til dagskólanáms.

• í frumvarpi til framhaldsskólalaga er fjar- og dreifnám nefnt einu sinni eða í 
kaflanum um stúdentspróf í greinargerðinni með frumvarpinu. Ráða má þó af efni 
kaflans um gæði -  umbætur í skólastarfi í greinargerðinni með frumvarpinu að þar 
geti líka verið átt við fjar- og dreifnám.

• Þetta er ekki tekið sérstaklega fram í frumvarpi til grunnskólalaga, en í d. lið 35. 
gr. er tekið fram að mat og eftirlit er að tryggja að réttindi nemenda séu virt og að 
þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum.

3. Að settar verði ákveðnar reglur um að grunnskólanemendur hafi jafnan aðgang að fjar- og 
dreifnámi íframhaldsskóla og þurfi ekki sjálfir að greiða fyrir námið.

• í 26. gr. frumvarps til grunnskólalaga um val á námi kemur fram að hluti náms getur 
verið fjamám og netnám.

• Þetta kemur ekki fram í frumvarpi til framhaldsskólalaga. Tillögur um óbreytta og 
áframhaldandi gjaldtöku í ijar- og dreifnámi eru í 45. gr. frumvarpsins.



4.AÓ endurskoða aðalnámskráfyrir grunn- og framhaldsskóla með tilliti tilfjar- og 
dreifnáms, einkum hvað varðar réttindi og skyldur nemenda. Einnig er mikilvægt að skoða 
hvort og þá undir hvaða kringumstæðum heimilt sé að taka gjald a f nemendum.

• Þetta kemur ekki fram í frumvarpi til framhaldsskólalaga. Tillögur um óbreytta og 
áframhaldandi gjaldtöku í fjar- og dreifnámi eru í 45. gr. frumvarpsins.

• Ekkert kemur fram um þetta efni í 24. gr í frumvarpi til grunnskólalaga þar sem 
fjallað er um aðalnámsskrá. En fram kemur í frumvarpinu að sveitarfélög og ríki 
þurfi að ná samkomulagi um kostnað er hlýst af framhaldsskólanámi nemenda á 
grunnskólaaldri.

5. Að stofnaður verði starfshópur hagsmunaaðila sem hefði það hlutverk að skoða hvort og i  
hvaða mæli nauðsynlegt er að setja sérstök ákvæði um fjarkennslu eða aðlaga einstök ákvæði 
þannig að kjarasamningur kennara nái örugglega utan um þœr aðstæður sem skapast við 
fjarkennslu.

• Kemur ekki fram í frumvörpum til grunnskóla- og framhaldsskólalaga.

6.AÓ gert verði stórátak í  útgáfu islenskra rafrænna kennslugagna.
• Kemur ekki fram í frumvörpum til grunnskóla- og framhaldsskólalaga.

7.Að efla endurmenntun og þjálfun kennara sem taka að sér kennslu ífjar- og dreifnámi, með 
áherslu á aukna samvinnu milli kennara úr ólikum skólum.

• Kemur ekki fram í frumvörpum till grunnskóla- og framhaldsskólalaga.

Tillögur starfshóps um fiölbrevtileika og sveigianleika í 
skipulagi náms og námsframboðs grunnskóla og

framhaldsskóla

Starfshópinn skipuðu:

Sigurður Sigursveinsson formaður, án tilnefningar,
Aðalheiður Steingrímsdóttir Félag framhaldsskólakennara,
Kjartan Ólafsson Samstarfsnefrid háskólastigsins,
Margrét Friðriksdóttir Félag íslenskra framhaldsskóla, María Kristín Gylfadóttir Heimili og skóli 
-  landssamtök foreldra,
Sigurgrímur Skúlason tók sæti Maríu Kristínar í byrjun september 2006, Elín Thorarensen tók 
sæti Sigurgríms í janúar 2007,
Ólafur Loftsson Félag grunnskólakennara



Svandís Ingimundardóttir Samband íslenskra sveitarfélaga,
Þórður Kristjánsson Skólastjórafélag íslands.
Björg Pétursdóttir sérfræðingur í menntamálaráðuneytinu var starfsmaður starfshópsins. 

Starfshópurinn skilaði lokaskýrslu í apríl 2007.

I. Breyttir kennsluhættir - aukin áhersla á færni- og viðhorfamarkmið
Alþjóðleg umræða um menntamál einkennist æ meir af sjónarmiðum um menntun allt lífið, í 
skólum, starfi og tómstundum. í menntun ungmenna þarf því að leggja meiri áherslu á fæmi 
einstaklingsins til að lifa og hrærast í síbreytilegu umhverfi. Fæmi í móðurmáli, erlendum 
málum, að beita stærðfræði í dagsins önn og ekki síst fæmi í að afla sér nýrrar þekkingar allt lífið 
eru atriði sem Evrópusambandið, OECD og löndin í kringum okkur beina sjónum að í vaxandi 
mæli. í lok ársins 2006 skilgreindi Evrópusambandið eftirfarandi átta meginfæmiþætti (Key 
competencies) sem hver einstaklingur er talinn þurfa að hafa á valdi sínu til að geta uppfyllt þörf 
sína fyrir lífsþroska, að vera virkur þátttakandi og myndað sér skoðanir á samfélagsmálum.
Þessir grunnfæmiþættir em: 1) samskipti á móðurmálinu, 2) samskipti á erlendum málum, 3) 
stærðfræði, tækni og vísindi, 4) upplýsingatækni, 5) námstækni og að bera ábyrgð á eigin námi,
6) félagsleg og borgaraleg málefni, 7) frumkvæði og nýsköpun, 8) menningarleg meðvitund og 
tjáning.

Starfshópurinn leggur til:

1. Framsetning markmiða i  aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla verði breytt þannig 
að aukin áhersla verði lögð á færni- og viðhorfamarkmið. Litið verði sérstaklega til 
samþœttingar námsgreina á öllum skólastigum með það að markmiði að tengja frœðin 
betur þvi daglega lifi og síbreytilega tæknisamfélagi sem við lifum i. Eftir sem áður 
gegni móðurmál, erlend tungumál og talnameðferð mikilvægu hlutverki í  starfi grunn- 
og framhaldsskóla.

• í 23. gr. frumvarps til framhaldsskólalaga kemur fram að ráðherra sé heimilt að 
setja sérstaka reglur um flokkun og þrepaskiptingu náms í samræmi við fæmi- og 
lokamarkmið námsins. Er það í samræmi við flokkunarkerfi námsmarkmiða sem 
unnið er að á vettvangi Evrópuríkja (EQF) og sér t.d. þegar stað á háskólastiginu í 
auglýsingu um útgáfu viðmiða um æðri menntun og prófgráður, nr. 80/2007, sbr.
5. gr. laga um háskóla nr. 63/2006 (sjá greinargerð um 21. gr. og einnig kaflann 
um viðbótamám á framhaldsskólastigi í greinargerðinni með frumvarpinu). í 
frumvarpinu er ekki fjallað um samþættingu námsgreina til að tengja fræðin betur 
daglegu lífi og síbreytilegu tæknisamfélagi. Tillagan um að móðurmál, erlend 
tungumál og talnameðferð gegni mikilvægu hlutverki í starfi framhaldsskóla 
kemur fram í tillögunni í frumvarpinu um kjamaáfanga en þar er þó eingöngu 
miðað við ensku.

• í frumvarpi til gmnnskólalaga er hverjum skóla er gert skylt að ákvarða hvemig 
samþættingu er háttað. Þetta er ekki útfært nánar.

2. Lögð verði áhersla á fjölbreytta kennsluhætti og fjölþætt námsmat á öllum
skólastigum. Kennsluhættir og fyrirkomulag námsmats byggir gjarnan á iangri hefð.



Nauðsynleg forsenda breyíinga er aukið fjármagn og markviss áætlun um átak i  
endurmenntun kennara.

• Þetta er ekki útfært i frumvarpi til framhaldsskólalaga.
• Þetta kemur fram í frumvarpi til grunnskólalaga í 25.gr um markmið náms og í 

27. gr. um námsmat, en er án útfærslu og vísað til að nánari ákvæði verði sett í 
aðalnámsskrá.

3. Fjölgað verði möguleikum nemenda á vali í  verk- og listgreinum og öðru skapandi 
starfi í  grunn- ogframhaldsskólum. Það verði m.a. gert með jafngildingu verk- og 
bóknáms, tengingu við þverfagleg viðfangsefni/áfanga og bættri aðstöðu til náms og 
kennslu iþessum greinum. Markmiðið er stærri hlutur verk- og listgreina í  almennri 
menntun barna og ungmenna.

• í frumvarpi til framhaldsskólalaga er jafngilding náms nefnd í 21. gr. (g.-liður), í 
markmiðskafla þess og í greinargerðinni með því s.s. í köflunum um 
stúdentspróf og um jafnstöðu iðn- og verknáms við annað nám. I frumvarpinu er 
ekki ljallað um tengingu við þverfagleg viðfangsefni/áfanga, bætta aðstöðu til 
náms og kennslu í verk- og listgreinum eða sett fram markmið um stærri hlut 
verk- og listgreina í almennri menntun ungmenna.

• Kemur fram að hluta í gr. 26. í frumvarpi til grunnskólalaga er fjallar um val í 
námi. Valkostir eru auknir frá núgildandi lögum. Vísað er til nánari útfærslu í 
aðalnámskrá.

II. Sveigjanleg skil grunnskóla og framhaldsskóla
Á síðustu 6-8 árum hefur þróast sveigjanleiki í námi á skilum grunnskóla og framhaldsskóla sem 
starfshópurinn leggur til að verði festur í sessi með ákvæðum í lögum og aðalnámskrám. I 
könnun meðal skólastjórnenda gmnn- og framhaldsskóla haustið 2006 kom fram almenn ánægja 
með þennan sveigjanleika en kallað var eftir skýrari viðmiðum um námsárangur og kostnað.
Fjar- og dreifnám hefur gegnt veigamiklu hlutverki í sveigjanlegum skilum skólastiganna og 
tekur starfshópurinn í því sambandi undir tillögur starfshóps um fjar- og dreifnám hvað varðar 
upplýsingaveitu, gæðamál og útgáfu rafrænna námsgagna.

Starfshópurinn leggur til:

1. Áfram verði gert ráð fyrir 10 ára skólaskyldu í  grunnskólum sem meginreglu og að 
öllum nemendum verði boðið upp á nám við hæfi til 16 ára aldurs.

• í frumvarpi til framhaldsskólalaga 32. gr. segir um innritun nemenda að þeir sem 
lokið hafa grunnskólaprófi, hafa hlotið jafngilda undirstöðumenntun eða hafa náð 16 
ára aldri eigi rétt á að hefja nám í framhaldsskóla. Einnig að þeir sem rétt eiga á því 
að hefja nám í framhaldsskóla skv. 32. gr. eiga jafnframt rétt á því að stunda nám í 
framhaldsskóla til 18 ára aldurs, sbr. ákvæði 2. og 33. gr. Hver framhaldsskóli ber 
ábyrgð á innritun nemenda en í samningi skóla og menntamálaráðuneytis skv. 44. gr., 
skal kveðið sérstaklega á um skyldur einstakra skóla við innritun nemenda og þær 
forsendur sem skóli leggur til grundvallar innritun nemenda. Heimilt er 
framhaldsskóla að gera sérstakar kröfur um undirbúning og námsárangur vegna



innritunar á einstakar námsbrautir framhaldsskóla. Ráðherra er heimilt að setja í 
reglugerð nánari fyrirmæli og ákvæði um innritun nemenda.

• Er þannig í 3. gr. frumvarps til grunnskólalaga.

Allt nám ígrunnskóla, þar með taliö vegna náms íframhaldsskólaáföngum, þjónusta 
við nemendur og námsgögn sé þeim að kostnaðarlausu á meðan þeir stunda nám þar. 
Þetta verði skilgreint i  lögum um grunnskóla.

• í 45. gr. frumvarps til framhaldsskólalaga eru tillögur um óbreytta og 
áframhaldandi gjaldtöku af nemendum fyrir fjar- og dreifiiám. Einnig er kveðið á 
um innritunargjöld og efnisgjöld.

• Kemur fram í 26. gr. frumvarps til grunnskólalaga um val á námi en í 31. gr. eru 
skilgreiningar á kostnaði í skyldunámi.

Lögfestur verði réttur grunnskólanemenda til að stunda nám i  einstökum 
námsgreinum á framhaldsskólastigi að loknu grunnskólanámi í  greininni.

• Ekki er fjallað um þennan rétt grunnskólanemenda í frumvarpi til 
framhaldsskólalaga.

• Kemur fram í 26. gr. frumvarps til grunnskólalaga um val á námi.

Framhaldsskólanám, staðbundið eða sem fjarnám, verði grunnskólanemum að 
kostnaðarlausu, hvort sem það fer fram igrunn- eða framhaldsskóla, en ríki og 
sveitarfélög semji um kostnaðarskiptingu í  þessu sambandi.

• í frumvarpi til framhaldsskólalaga er ekki fjallað um að framhaldsskólanám, 
staðbundið eða fjar- og dreifnám, verði grunnskólanemum að kostnaðarlausu, 
hvort sem það fer fram í grunn- eða framhaldsskóla.

• Sveitarfélög skulu greiða fyrir nám grunnskólanemenda skv. 31. gr. í frumvarpi til 
grunnskólalaga.

Sett verði árangursviðmið i  aðalnámskrá grunnskóla um það hvenœr nemandi telst 
hafa lokið einstakri námsgrein. Sama á við e f nemandi lýkur grunnskólanámi á fœrri 
en 10 árum.

I grein 26 í frumvarpi til grunnskólalaga er að finna ákvæði hvað þetta varðar.

Réttur nýnema til að fá  nám íframhaldsskólaáfongum metið inn i  áframhaldandi 
nám þeirra iframhaldsskóla verði tryggður enda uppfylli nám i  
framhaldsskólaáföngunum innan grunnskólans kröfur aðalnámskrár framhaldsskóla.

• Þessi tillaga er ekki útfærð í frumvarpi til framhaldsskólalaga.
• Þessi tillaga er ekki útfærð í frumvarpi til grunnskólalaga.

Samrœmdpróf í  núverandi mynd við lok 10. bekkjar verði felld niður. Kannaðir verði 
kostir þess oggallar að taka upp einstaklingsmiðuð og tölvuvædd könnunarpróf 
(ETK) igrunnskólum ogframhaldsskólum. Endurskoðuð verði 15. grein 
framhaldsskólalaga um inntöku nýnema íframhaldsskóla.

• í 30. gr. frumvarps til framhaldsskólalaga um námsmat koma fram áform um að í 
kjamagreinum framhaldsskóla skuli námsmat í lokaáfongum til stúdentsprófs taka



mið af viðmiðunarprófum sem ráðherra lætur í té eða viðurkennir. Jafnframt geti 
ráðherra lagt fram könnunarpróf í einstökum greinum. Ráðherra setji reglugerð 
þar sem nánar er kveðið á um fyrirkomulag og framkvæmd fæmi- og 
könnunarprófa sem lögð eru fyrir nemendur í framhaldsskólum. í frumvarpinu eru 
ekki áform um einstaklingsmiðuð og tölvuvædd könnunarpróf (ETK) í 
framhaldsskólum. Bent skal á að Námsmatsstofnun hefur fengið það verkefni að 
kanna fyrirkomulag og framkvæmd slíkra prófa.

• í tillögunni er einnig lagt til að endurskoðuð verði 15. grein gildandi 
framhaldsskólalaga um inntöku nýnema í framhaldsskóla: "Allir sem lokið hafa 
grunnskólanámi eða hlotið jafngilda undirstöðumenntun skulu eiga kost á að 
hefja nám í framhaldsskóla. Inntaka nemenda á einstakar námsbrautir 
framhaldsskálans ákvarðast afþeim kröfum sem gerðar eru í viðkomandi námi. I  
reglugerð skal kveðið á um lágmarkskröfur um námsárangur í einstökum greinum 
og greinaflokkum við lok grunnskóla og starfsþjálfun þar sem hennar er krafist. 
Heimilt er skólameistara, að undangengnu mati, að veita nemanda sem orðinn er 
18 ára gamall inngöngu á einstakar námsbrautir framhaldsskóla þótt hann 
uppfylli ekki íágmarkskröfur um námsárangur við lok grunnskóla. Nemendum, 
sem ekki hafa náð tilskildum árangri við lok grunnskóla, skal standa til boða 
fornám eða nám í sérstökum deildum á framhaldsskólastigi. Inntaka nemenda í 
framhaldsskóla er á ábyrgð skólameistara. ”

• 32. gr. frumvarps til framhaldsskólalaga um innritun, rétt nemenda hljóðar svo: 
Þeir sem lokið hafa grunnskólanámi, hafa hlotið jafngílda undirstöðumenntun eða 
hafa náð 16 ára aldri eiga rétt á að hefja nám í framhaldsskóla. Þeir sem rétt 
eiga á að hefja nám í framhaldsskóla samkvœmt málsgrein þessari eiga jafnframt 
rétt á því að stunda nám í framhaldsskóla til 18 ára aldurs, sbr. ákvœði 2. gr. og 
33. gr. Hver framhaldsskóli ber ábyrgð á innritun nemenda, en í samningi skóla 
og menntamálaráðuneytis skv. 44. gr. skal kveðið sérstaklega á um skyldur 
einstakra framhaldsskóla við innritun nemenda og þœr forsendur sem skóli leggur 
til grundvallar innritun nemenda. Heimilt er framhaldsskóla að gera sérstakar 
kröfur um undirbúning og námsárangur vegna innritunar á einstakar námsbrautir 
framhaldsskóla. Heimilt er ráðherra að setja í reglugerð nánari fyrirmœli og 
ákvœði um innritun nemenda.

• í frumvarpi til grunnskólalaga eru samræmd próf í núverandi mynd lögð af og lagt 
til að tekin verði upp samræmd próf að hausti til samræmis við samræmd próf í
4. og 7. bekk. Ekki er að fmna ákvæði um ETK-próf í frumvarpinu.

III. Fræðsluskylda til 18 ára aldurs
Þann 1. janúar 1998 tóku gildi lög sem hækkuðu sjálfræðisaldur (lögræðisaldur) frá 16 ára aldri 
til 18 ára aldurs. Þar með var rofið það samræmi sem verið hafði um aldur við upphaf náms í 
framhaldsskóla og lögræðisaldur nemenda. Allt frá því að fyrstu almennu lögin um 
framhaldsskóla voru sett 1988 hefur verið litið svo á að allir ættu að komast í framhaldsskóla að 
loknu skyldunámi. Hins vegar heltast nemendur fljótt úr lestinni. Samkvæmt upplýsingum 
Hagstofu íslands hurfu um 10% 17 ára árgangsins úr skóla árið 2005 strax á fyrsta námsári. 
Orsakir þessa mikla brottfalls eru margþættar; s.s. einsleitt námsframboð, mikið aðgengi að 
vinnu án starfsréttinda, mikil ásókn í (langt) bóknám og lítil hefð fyrir samstarfi forráðamanna og 
framhaldsskóla. Til að styðja við menntun og nám nemenda telur hópurinn mikilvægt að komið



verði á fræðsluskyldu til 18 ára aldurs. Með fræðsluskyldu er átt við skyldur stjómvalda og skóla 
til að bjóða upp á nám á framhaldsskólastigi við hæfi hvers og eins. Þetta verði aðgengilegt fyrir 
nemendur í nærumhverfi þeirra og öllum kostnaði við námið haldið í lágmarki. Endurgreiðsla á 
námskostnaði við 18 ára aldur þegar 60-70 eininga marki er náð hefur þann tilgang að hækka 
hlutfall brautskráðra úr framhaldsskóla. Jafnframt leggur hópurinn mikla áherslu á að 
námsmöguleikar nemenda eldri en 18 ára verði ekki skertir.

Starfshópurinn leggur til:

1. í  lögum um framhaldsskóla verði kveðið á um frœðsiuskyldu til 18 ára aldurs sem 
tryggi rétt 16-18 ára ungmenna til náms við hæfi á framhaldsskólastigl

• í 32. gr. frumvarps til framhaldsskólalaga er fræðsluskylda til 18 ára aldurs.

2. Skilgreint verði ilögum og aðalnámskrá framhaldsskóla 60-70 eininga 
framhaldsskólapróf

•  í 16. gr. um framhaldsskólapróf segir „Til að útskrifast með framhaldsskólapróf 
skal nemandi hafa lagt stund á nám sem svarar til 90 -120 eininga samkvœmt 
námskrá og námsbrautarlýsingu sem hlotið hefur staðfestingu ráðherra skv. 23. 
gr.“ Hér er átt við einingar skv. nýju einingakerfí sem frumvarpið leggur til en 
skilgreinir ekki. Tillaga starfshópsins um 60-70 eininga framhaldsskólapróf 
miðast við núverandi einingakerfi framhaldsskóla.

3. Lögð verði sérstök áhersla á einstaklingsmiðaða nálgun í  skipulagi þessa náms til að 
draga úr brottfalli á meðan frœðsluskyldu stendur og til að hœkka hlutfall 
brautskráðra úr framhaldsskóla.

• I kaflanum um framhaldsskólaprófið í greinargerðinni með frumvarpi til 
framhaldsskólalaga segir að framhaldsskólar semji sérstakar námsbrautalýsingar 
fyrir sérstakar námsbrautir þar sem reynt verði að koma til móts við þarfir 
nemenda sem ekki hyggja á önnur próflok. Slíkt nám myndi koma í stað náms 
sem skipulagt hefur verið á almennum brautum framhaldsskóla. Vonir standi til 
að tilkoma þessa prófs geti verið mikilvægur liður í að draga úr brottfalli 
nemenda, en það er undir einstökum skólum komið, með atbeina og stuðningi 
menntamálaráðuneytis, hvort þessi leið skili árangri.

4. Nemendur eigi rétt á slíku námi i  nærumhverfi sinu. Stuðningur verði aukinn við 
ólögráða nemendur á landsbyggðinni sem ekki eiga þess raunhœfan kost að sœkja 
framhaldsskóla daglega frá heimili sinu m.a. með hækkun á dvalarstyrk og aðgengi 
að gjaldfrjálsu fjar- og dreifnámi sem stenst tilskildar gæðakröfur. í  skólasamningum 
milli menntamálaráðuneytisins og einstakra framhaldsskóla verði hlutverk og ábyrgð 
einstakra framhaldsskóla skilgreind nánar um þetta verkefni.

• í frumvarpi til framhaldsskólalaga kemur tillagan um skólasamninga fram í 32. 
og 44. gr. en ekki önnur atriði hennar.

5. ílögum um framhaldsskóla verði kveðið á um rétt 18 ára nemenda sem lokið hafa 
framhaldsskólaprófi til endurgreiðslu á námskostnaði sem taki m.a. til 
innritunargjalda og kostnaðar vegna námsgagna.



• í frumvarpi til framhaldsskólalaga er tillaga um að komið verði til móts við 
kostnað nemenda vegna námsgagna í 51. gr. sem á eftir að útfæra.

6. Afnumin verði öll önnur gjaldtaka a f ólögráða framhaldsskólanemendum, s.s. 
efnisgjöld, tölvu- og netgjöld, gjöld vegna fjarnáms o.fl.

• í 45. gr. frumvarps til framhaldsskólalaga eru tillögur um að efnisgjöld verði 
innheimt af öllum nemendum fyrir efni sem skóli lætur nemendum í té ef hann 
hefur af því ávinning eða sérstök not. Ekki er kveðið á um gjaldtöku af 
nemendum fyrir tölvu- og netnotkun. I 45. gr. eru tillögur um óbreytta og 
áframhaldandi gjaldtöku af nemendum fyrir fjar- og dreifnám.

7. ílögum um framhaldsskóla verði ákvæði um aðkomu foreldra/forráðamanna 
ólögráða nemenda að skólastarfinu.

• I 50. gr. frumvarps til framhaldsskólalaga eru ákvæði um foreldraráð í 
framhaldsskólum.

IV. Fjölbreyttara stúdentspróf og aukin ábyrgð framhaldsskóla
Með aukinni ábyrgð framhaldsskóla er átt við fyrmefndar breytingar á lögræðisaldri og þá 
staðreynd að um 96% allra unglinga sem ljúka grunnskóla hefja nám í framhaldsskóla. Þessi 
mikla fjölgun nemenda með mismunandi undirbúning og þarfir gerir kröfur um fjölbreyttara 
námsframboð. Mikilvægt er að réttur nemenda til náms við hæfí sé grunnurinn í skipulagi 
framhaldsskólans. Það er hægt að gera með því að losa um skipulag núverandi námsbrauta og 
auka þannig námsval nemenda. í nýlegri úttekt á niðurstöðum fjölþjóðlegra rannsókna á 
námsárangri kemur m.a. fram að aukið sjálfstæði skóla hefur jákvæða fylgni við námsárangur. 
Aftur á móti verður að vera tryggt að nemandinn sé að fullu upplýstur um hvert nám hans leiðir 
og hvaða réttindi það veitir honum. Gæðastarf skólanna er þar með í brennidepli. Mikilvægt er 
að stúdentspróf veiti áfram traustan undirbúning til náms í innlendum og erlendum háskólum.

Starfshópurinn telur að útvíkka eigi enn frekar almennt menntunarhlutverk stúdentsprófsins í átt 
til jafngildingar bóknáms og verknáms, án þess þó að gera það ónothæft til þess að veita 
stúdentum almennan rétt til náms á háskólastigi. Með almennri menntun er meðal annars vísað til 
fæmi í að leita svara við álitamálum, tjá sig í ræðu og riti á móðurmálinu og nýta sér stærðfræði 
og ensku almennt í námi. Því er gerð sú tillaga að auk íslensku, ensku og stærðfræði taki kjaminn 
í náminu til þeirra lykilfæmiþátta (Key competencies) sem m.a. Evrópusambandið og OECD 
hafa skilgreint. Einn fyrrnefndra lykilfæmiþátta Evrópusambandsins snýr að erlendum málum, 
nánar tiltekið áherslu á að sem flestir tileinki sér a.m.k. tvö erlend tungumál. í þessu sambandi 
bendir starfshópurinn á að samkvæmt tölum Hagstofunnar er meira en helmingur þeirra íslensku 
stúdenta, sem stunda nám erlendis, við nám á Norðurlöndunum, og langflestir þeirra í 
Danmörku.



Starfshópurinn leggur til:

Lögfestur verði réttur nemenda til náms við hæfi.
• Þetta kemur fram í 2. og 32. gr. í frumvarpi til framhaldsskólalaga.

Framhaldsskólar skipuleggi viðtökumiðað nám isamrœmi við þarfir og áhuga nemenda 
og kröfur næsta skólastigs og/eða atvinnulifs. ískipulagningu námsins verðigert ráðfyrir 
mismunandi námslengd og nemendur geti stundað námið á þeim tima sem nauðsynlegur 
er til þessa. Þetta verði útfært nánar i  lögum og aðalnámskrá framhaldsskóla.

• Þessar tillögur eru komnar frá Starfsnámsnefnd.
• Viðtökumiðað nám kemur ekki fyrir í frumvarpi til framhaldsskólalaga en þó 

segir í greinargerðinni með því (kaflinn um stúdentspróf) að þörf sé á stöðugri 
samræðu milli framhaldsskóla og háskóla um undirbúning nemenda. Frumvarpið 
gerir ráð fyrir að samstarf framhaldsskóla og atvinnulífs muni áfram eiga sér stað 
í starfsgreinaráðunum, sbr. 24. -  26. gr.

• Tillaga Starfsnámsnefndar um nám í samræmi við þarfir og áhuga nemenda 
kemur fram í frumvarpinu svo sem í 2. gr. (nám við hæfí), í markmiðskafla 
frumvarpsins, í köflunum um framhaldsskólapróf, stúdentspróf og um 
fræðsluskyldu til 18 ára aldurs í greinargerðinni með frumvarpinu. Umræður í 
starfsnámsnefnd um nám í samræmi við þarfir og áhuga nemenda gengu út á 
auknar áherslur á einstaklingsmiðað nám og valfrelsi í námi.

• Starfsnámsnefnd lagði mikla áherslu á einstaklingsbundinn námshraða og 
námstíma sem ekki gætir í frumvarpinu. I kaflanum um stúdentspróf í 
greinargerðinni með frumvarpinu segir að markvisst sé stefnt að því að aukinn 
sveigjanleiki og fjölbreyttara námsframboð á námsbrautum til stúdentsprófs muni 
leiða til þess að fleiri ljúki námi á skemmri tíma en nú er, en að námstími geti 
verið hinn sami eða jafnvel lengri. í lok kaflans um fræðsluskyldu til 18 ára aldurs 
í greinargerðinni með frumvarpinu er aðeins vikið að mismunandi námshraða.

Áhersla verði lögð á jafngildingu bóknáms og starfsnáms og fjölbreytilegri lokapróf úr 
framhaldsskóla en nú er. Kveðið verði nánar á um þessa breytingar i  lögum og 
aðalnámskrá.

• í frumvarpi til framhaldsskólalaga er jafngilding náms nefnd í 21. gr. (g.-liður), í 
markmiðskafla þess og í greinargerðinni með því s.s. í köflunum um 
stúdentspróf og um jafnstöðu iðn- og verknáms við annað nám. í greinargerðinni 
með frumvarpinu er víða talað um fjölbreytilegri lokapróf úr framhaldsskólum.



4. Kjarni stúdentsprófsins minnki frá þvi sem nú er og taki til náms i  íslensku, ensku og 
stærðfræði. Námskröfur iþessum greinum minnki ekki miðað við núverandi stöðu. Auk 
þessara þriggja kjarnagreina verði þverfaglegir og fœrnimiðaðir áfangar á öllum 
námsbrautum framhaldsskólans sem taki m.a. mið a f meginfærniþáttum 
Evrópusambandsins. Kjarninn nemi u.þ.b. þriðjungi náms til stúdentsprófs, sérhæfing
u.þ.b. þriðjungi og val nemenda u.þ.b. þriðjungi.

• í frumvarpi til framhaldskólalaga eru tillögur um kjama og kjamagreinar 
(íslenska, enska, stærðfræði) í 18. gr. um stúdentspróf. Tillögur frumvarpsins fela 
í sér að nám á einstökum brautum geti skipst í kjamaáfanga og valáfanga, sbr. 23. 
gr., en ekki í kjama, sérhæfingu og val eins og hér er lagt til. Nám í kjamagreinum 
til stúdentsprófs í frumvarpinu er mun minna að umfangi en tillaga starfshópsins 
felur í sér.

• í frumvarpinu eru ekki tillögur um þverfaglega og fæmimiðaða áfanga á öllum 
námsbrautum framhaldsskólans sem taki m.a. mið af meginfærniþáttum 
Evrópusambandsins. Þó kemur fram í 23. gr. frumvarpsins að ráðherra sé heimilt 
að setja sérstaka reglur um flokkun og þrepaskiptingu náms í samræmi við fæmi- 
og lokamarkmið námsins. Er það í samræmi við flokkunarkerfi námsmarkmiða 
sem unnið er að á vettvangi Evrópuríkja (EQF) og sér t.d. þegar stað á 
háskólastiginu í auglýsingu um útgáfu viðmiða um æðri menntun og prófgráður, 
nr. 80/2007, sbr. 5. gr. laga um háskóla nr. 63/2006 (sjá greinargerð um 21. gr. og 
einnig kaflann um viðbótamám á framhaldsskólastigi í greinargerðinni með 
frumvarpinu).

5. Ábyrgð framhaldsskólanna á skilgreiningu námsbrauta verði aukin og nauðsynlegar 
breytingar gerðar á framhaldsskólalögum til að sýna þessar breyttu áherslur. Skólarnir 
leiti staðfestingar á námsframboði og námsskipulagi i  skólasamningum við 
menntamálaráðuneytið.

• í frumvarpi til framhaldsskólalaga er kveðið á um meiri ábyrgð skóla á mótun og 
uppbyggingu námsframboðs, sbr. 21. -  23. gr., einnig í markmiðum frumvarpsins 
og í köflunum um gerð námsbrautalýsinga til skólanna og um stúdentspróf í 
greinargerðinni með því. Staðfesting ráðherra á námsbrautalýsingum kemur fram 
í 23. gr. og skólasamningar í 32. og 44. gr.

V. Nám að loknu starfsnámi í framhaldsskóla
Á það hefur verið bent að tækifæri til náms að loknu námi í framhaldsskóla séu fátæklegri hér á 
landi miðað við nágrannalöndin, og er þá gjaman vísað til þess að hér skorti fagháskóla. 
Fjölmargar námsleiðir að loknu stúdentsprófi eru reyndar fyrir hendi en færri fyrir þá sem 
einungis hafa lokið starfsnámi. Þetta misræmi birtist m.a. í því að mjög fáar námsleiðir hérlendis 
falla í flokk 4 í alþjóðlegri flokkun menntunar, ISCED-97. í sumum tilfellum krefst slíkt nám 
sérhæfðrar aðstöðu sem þegar er fyrir hendi í framhaldsskólum. í nýsettum háskólalögum (nr. 
63/2006) og reglum um viðmið um æðri menntun og prófgráður á íslandi kemur fram að 
svokallað diplómanám (0,5-2 ár) getur fallið undir lögin enda sé gerð krafa um stúdentspróf sem 
inntökuskilyrði. Hópurinn telur hins vegar mikilvægt að tryggt verði að nemendur eigi kost á 
áframhaldandi námi sem byggir á forsendum starfsmenntunarinnar.



Starfshópurinn leggur til:

1. Sett verði sérstök löggjöf um þetta skólastig, stundum nefnt fagháskólastig, þar sem 
áhersla verði á verklegt og starfstengt framhaldsnám i  kjölfar starfsmenntunar.

• Tillaga um að sett verði sérstök löggjöf um fagháskólastigið kemur ekki fram í 
frumvarpinu. Fagháskólanámið kemur fram í 20. gr. „Viðbótamám við 
framhaldsskóla“ og í sérstökum kafla um það í greinargerðinni með frumvarpinu. 
Hér framar var gerð grein fyrir því hvemig tillögur Starfsnámsnefndar um 
fagháskólanámið/stigið eru útfærðar í frumvarpinu.

VI. Efling ráðgjafa- og stoðkerfis grunn- og framhaldsskóla
Tillögur starfshópsins fela í sér aukið svigrúm fyrir skóla til að móta námsframboð sitt og fyrir 
nemendur að velja og setja sjálfir saman nám sitt. Því þarf að efla náms- og starfsráðgjöf og 
náms- og starfsfræðslu og tengja skólastarfið betur við umhverfl þeirra svo að markmið þeirra 
með námi sínu verði ljósari. Jafnframt er brýnt að auka aðstoð við þá nemendur sem ekki hentar 
hefðbundið nám og námsumhverfi. Starfshópurinn styður þær ábendingar sem koma fram í 
skýrslu Starfsnámsnefndar og starfshópa um almenna námsbraut, fjar- og dreifnám og náms- og 
starfsráðgjöf um brýna nauðsyn þess að samhliða fjölþættum breytingum á grunn- og 
framhaldsskólastiginu verði gert myndarlegt átak í eflingu náms- og starfsráðgjafar og náms- og 
starfsfræðslu á báðum skólastigum. Það er forsenda þess að helstu tillögur allra starfshópa komist 
til framkvæmda.

Starfshópurinn leggur til:

1. Auknar verði Jjárveitingar til skólanna til að efla ráðgjafa- og stoðkerfiþeirra. 
Reiknilíkan framhaldsskóla verði endurskoðað íþessu sambandi.

• í markmiðum frumvarps til framhaldsskólalaga er rætt um að efla ráðgjöf og 
stuðning við nemendur, einnig í kaflanum um náms- og starfsráðgjöf í 
greinargerðinni með frumvarpinu. Þessi áhersla er ekki útfærð í einstökum 
greinum frumvarpsins. í frumvarpinu er ekki rætt sérstaklega um auknar 
fjárveitingar til skólanna til að efla ráðgjafa- og stoðkerfi þeirra sem er mun 
yflrgripsmeira en náms- og starfsráðgjöf. Ekki er heldur minnst á að endurskoða 
þurfi reiknilíkan skólanna í þessu sambandi.

• í frumvarpi til grunnskólalaga er í 40. gr. fjallað um sérfræðiþjónustu og stoðkerfi 
grunnskóla. Ekki er sérstaklega fjallað um aukin fjárframlög til þessa en reynt er 
að ná utanum alla þá þætti sem nauðsynlegt er að sé veitt til vegna nemenda og 
starfsfólks grunnskóla.



2. Fagleg ráðgjöf og fjárhagslegur stuðningur stjórnvalda við lögbundið sjálfsmat skólanna 
verði aukinn með tilliti til gæða náms og námsumhverfis, sbr. fylgiskjal 4 .

• í 42. gr. frumvarps til framhaldsskólalaga segir: “Menntamálaráðuneyti skal 
leitast við að Jylgja innra ogytra mati eftir með stuðningi, frœðslu og ráðgjöftil 
viðkomandi skóla þannig að slíkt mat leiði til umbóta í skólastarfi. “ I kaflanum 
um gæði -  umbætur í skólastarfi í greinagerðinni með frumvarpinu segir: „Ljóst 
er að auknum kröfum til skóla um innra mat, aukin virkni ráðuneytis við ytra mat 
og eftirlit, próf, kannanir og rannsóknir, líkt og kveðið er á um í frumvarpinu, 
munfylgja kostnaður. Þá er ekki síður mikilvægt að þegar teknar eru ákvarðanir 
um fjárveitingar verði skapað svigrúm til aðfylgja eftir niðurstöðum innra ogytra 
mats, þannig að tryggt megi vera að það skili sér í raunverulegum umbótum í 
skólastarfi. “

• Kostnaður við innra og ytra mat er að verulegu leyti settur á sveitarfélög í 
frumvarpi til grunnskólalaga.

3. ísamræmi við tillögur starfshópsins um almenna námsbraut verði gerðar kröfur til 
starfsgreinaráðanna og atvinnulifsins um úrræðifyrir þann hóp sem ekki stenst kröfur um 
núverandi starfsréttindapróf Framkvæmd og skipulag vinnustaðanáms verði 
endurskoðað, sbr. tillögur Starfsnámsnefndar, og ákvæði þar að lútandi skilgreind í  lögum 
og aðalnámskrá framhaldsskóla.

• Fyrri hluti tillögunnar sem er komin frá starfshópi um almenna námsbraut er ekki 
útfærður í frumvarpi til framhaldsskólalaga. Hér framar var gerð grein fyrir því 
hvemig tillögur Starfsnámsnefndar um framkvæmd og skipulag 
vinnustaðanámsins eru útfærðar í frumvarpi til framhaldsskólalaga.

4. íþeim  tilgangi að efla stoðkerfi skólanna verði lögfestur réttur nemenda til sálfræði- og 
læknisþjónustu, ólögráða nemendum að kostnaðarlausu.

• í 36. gr. frumvarps til framhaldsskólalaga segir: "Skólameistari framhaldsskóla 
skal hafa samráð við heilsugæslustöð í nágrenni skólans um heilsuvernd og 
hollustuhætti. Framhaldsskóli og viðkomandi heilsugæslustöð geri samkomulag 
um fyrirkomulag heilbrigðisþjónustu sem veitt er nemendum. ” I frumvarpinu eru 
ekki tillögur um að sálfræði- og læknisþjónusta verði nemendum að 
kostnaðarlausu.

• Sama er að segja um frumvarp til grunnskólalaga. Afram starfar 
hjúkrunarfræðingur frá heilsugæslu í hlutastarfi við grunnskóla. í 40. gr. er 
reglugerðarákvæði um sérfræðiþjónustu.

1 Lokaskýrsla starfshópsins og viðaukar/fylgiskjöl hennar eru m.a. á v ef KÍ á slóðinni http://www.ki.is/pages/985 
sem og lokaskýrslur allra hinna starfshópanna.

http://www.ki.is/pages/985


I

Fœði sem selt er nemendum íframhaldsskólum standist kröfur um hollustu í  samrœmi við 
opinber manneldismarkmið og hugað verði að niðurgreiðslu iþessu sambandi, sbr. 
kostnað í  mötuneytum starfsmanna. Ákvœði um þetta verði sett í  lög um framhaldsskóla.

• í 36. gr. frumvarps til framhaldsskólalaga segir: ”Framhaldsskólar skulu tryggja 
að í boði sé innan veggja hvers skóla heilnœmt fæði í samrœmi við opinber 
manneldismarkmið. ” I frumvarpinu eru ekki tillögur um að fæði fyrir nemendur 
verði niðurgreitt með sama hætti og fyrir starfsmenn þeirra.


