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Félag framhaldsskólakennara sendir hér þrjár samþykktir sem snerta 
menntafru mvörpin sem eru til umfjöllunar í menntamálanefnd Alþingis. A þeim 

fundum sem fulltrúar Kennarasambands íslands áttu með menntamálanefnd Alþingis 
um menntafrumvörpin bauð menntamálanefnd upp á að Kennarasambandið og 
aðildarfélög þess gætu, ef þau teldu þörf á, komið á framfæri frekari athugasemdum við 
fmmvörpin. Félag framhaldsskólakennara óskar þvi eftir að umræddar samþykktir 
verði afhentar einstökum fulltrúum í menntamálanefnd. Verða samþykktírnar 
jafnframt sendar í almennum pósti.

Með kveðju
F.h. Félags framhaldsskólakennara 
Aðalheiður Steingrímsdóttir, formaður
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4. aðalfundur Félags framhaldsskólakennara 
13. -  14. mars 2008

Samþykkt 4. aðalfundar Félags framhaldsskólakennara haldinn á Grand Hóteli í 
Reykjavík 13.-14. mars 2008 um frumvarp til framhaldsskólalaga

Aðalfundur Félags framhaldsskólakennara telur að frumvarp til framhaldsskólalaga geti verið 
efni í góða menntastefnu ef vel tekst til. Ýmis jákvæð skref eru tekin til að bæta nám og 
skólastarf í framhaldsskólum.

Aðalfundurinn leggur áherslu á að Alþingi leggi sig fram við að skapa einhug um markmið 
breytinga og jákvæðar aðferðir við að koma þeim á. Aðalfundurinn væntir þess að ný lög um 
framhaldsskóla skili nemendum jafn góðri menntun og þeim stendur nú til boða og að þau feli í 
sér metnaðarfulla stefnu um enn betri skóla og jafnrétti til náms.

Aðalfundurinn bendir sérstaklega á eftirfarandi atriði
•  Með nýjum framhaldsskólalögum þarf að skuldbinda hið opinbera með miklu skýrari 

hætti en áður til þess að tryggja aukinn og bættan rétt nemenda til fjölbreytilegs 
framhaldsskólanáms hvar sem þeir búa á landinu og óháð efnahag og andlegu eða 
líkamlegu atgervi.

• Taka þarf af öll tvímæli um að framhaldsskólar fái raunverulegt sjálfstæði og frelsi til að 
móta nám og námsframboð í samræmi við efni laganna.

• Ný lög um skólastigin tryggi ólögráða nemendum samfellda skólagöngu og sambærileg 
réttindi og þjónustu frá upphafi skyldunáms til 18 ára aldurs.

• Fræðsluskylda til 18 ára aldurs feli í sér skilgreindan rétt nemenda til 
framhaldsskólavistar í grennd við heimili sitt.

•  í 18. gr. nýrra laga um framhaldsskóla verði tilgreindur námseiningafjöldi til 
stúdentsprófs sem dugar til að skólar hafi með nýjum lögum jafn góða aðstöðu til að 
bjóða nemendum upp á jafngilt og sambærilegt nám og nú.

• Ný lög skuldbindi hið opinbera til að styrkja svigrúm og forsendur framhaldsskóla þannig 
að þeir geti boðið nemendum upp á nám við hæfi og sveigjanlega námsframvindu.

• Mögulegar breytingar á núverandi námseiningakerfi framhaldsskóla verði teknar til 
sameiginlegrar skoðunar samtaka kennara, framhaldsskólanna og 
menntamálaráðuneytisins til að meta megi hvort slíkar breytingar efli nám og skólastarf.

• Aðgerðaáætlun verði sett fram um innleiðingu nýrrar menntastefnu fyrir 
framhaldsskólann með tímasettum skrefum um einstök verkefni og fjármögnun þeirra.

• Tryggt verði frá upphafi nægt fjármagn til að standa undir öllum kostnaði sem til fellur.
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Samþykkt 4. aðalfundar Félags framhaldsskólakennara haldinn á Grand Hóteli í 
Reykjavfk 13.-14. mars 2008 um fjar- og dreifnám

Aðalfundur Félags framhaldsskólakennara skorar á Alþingi að bæta efni samkvæmt tillögum 
starfshóps um fjar- og dreifiiám sem vann að 10 skrefa samkomulagi KÍ og menntamálaráðherra 
inn í frumvörp til nýrra laga um grunnskóla og framhaldsskóla.

Aðalfundur Félags framhaldsskólakennara telur ástandið i fjar- og dreifnámi vera 
óviðunandi fyrir nemendur, kennara og skóla og leggur áherslu á eftirfarandi atriði til 
úrbóta:

• Að sett verði skuldbindandi viðmið um efiii og gæði þeirrar þjónustu sem nemendur í 
fjar- og dreifnámi eigi rétt á. Hér er átt við skýr og sambærileg viðmið um kennslu, 
leiðsögn af hendi kennara og námsmat.

• Að jafn aðgangur nemenda að fjar- og dreifnámi verði tryggður óháð til dæmis búsetu og 
að námið sé ólögráða nemendum að kostnaðarlausu.

•  Að menntamálaráðuneytið í samvinnu við fjármálaráðuneyti og KÍ/framhaldsskóla setji 
viðmið um mat á vinnu kennara í Qar- og dreifnámi en það er forsenda ákvarðana um 
þjónustuskyldur skóla við nemendur.

•  Setja þarf viðmið um greiðslur til kennara sem sinna fjar- og dreifnámi.
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