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Efni: Frá aðalfundi Félags leikskólakennara

Meðfylgjandi eru ályktanir frá aðalfundi Félags leikskólakennara sem haldinn var 
13. og 14. mars sl.

a) Ályktun um íhimvarp til laga um leikskóla.
J/ b) Ályktun um frumvarp til laga um menntun og ráðningu kennara og skólastjóra 

í leikskólum, grunnskólum og framhaldsskólum.

Önnur gögn frá fundinum er að finna á heimsíðu KÍ www.ki.is undir FL hlutanum.

Reykjavík, 2. apríl 2008.

Virðingarfyllst,

http://www.ki.is


Fljúga fiskar í leikskólum? Líðan í vinnunm' - ábyrgð allra

r

Alyktun um frumvarp til laga um leikskóla

Aðalfundur Félags leikskólakennara haldinn 13. og 14. mars 2008 fagnar framkomnu 
frumvarpi menntamálaráðherra til laga um leikskóla. í frumvarpinu er að finna ýmis 
jákvæð nýmæli ásamt breytingum sem þróun síðustu ára kallar á og eru í takt við 
auknar kröfur til leikskólastarfs.

I frumvarpinu eru nokkur atriði sem ber sértaklega að fagna. Þar má t.d. nefna: 
Skýrari áherslu á gildi leiks sem námsleiðar, aukinn sveigjanleika og samstarf milli 
skólastiga, aukna aðkomu foreldra að leikskólastarfi, ákvæði um mat og eftirlit með 
leikskólastarfi, ákvæði um skólahúsnæði og aðstöðu, skýrari ramma um ráðningar og 
skyldur starfsfólks, ákvæði um skyldu sveitarfélaga til stefiiumótunar, ákvæði um 
leyfisveitingar til annarra rekstraraðila og upplýsingagjöf menntamálaráðherra á 
Alþingi.

Nefndin sem vann að endurskoðun laga um leikskóla skilaði menntamálaráðherra í 
apríl 2007 drögum að fiumvarpi sem sátt var um í nefiidinni. Frumvarpið breyttist 
töluvert í meðförum menntamálaráðuneytisins eftir að nefndin skilaði því af sér. Þar 
af leiðandi er ýmislegt í frumvarpinu með öðrum hætti en sátt varð um í nefndinni. 
Bent er á umsögn KÍ/FL varðandi þá þætti sem betur mega fara að mati FL og þess 
vænst að menntamálanefiid taki tillit til þeirra ábendinga. Auk þess þarf að skoða 
vandlega samræmingu á ýmsum atriðum milli skólastiganna þar sem endurskoðun á 
lögum um leikskóla er liður í heildarendurskoðun á skólakerfinu öllu.

Aðalfundur FL leggur áherslu á að vandað verði til þeirrar vinnu sem eftir er að inna 
af hendi við frumvarpið áður en það verður samþykkt sem lög fiá Alþingi. Lögð er 
áhersla á að ný lög um leikskóla verði kynnt vel, bæði fyrir leikskólastarfsfólki og 
sveitastjómum svo tryggt verði að þau nýmæli og breytingar sem lögin fela í sér nái 
að ganga fram.
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