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Félag framhaldsskóiakennara sendir hér þrjár samþykktir sem snerta 
menntafrumvörpin sem eru til umfjöllunar í menntamáianefnd Alþingis. A þeim 
fundum sem fuUtrúar Kennarasambands íslands áttu með menntamáianefnd Alþingis 
um menntafrumvörpin bauð menntamálanefnd upp á að Kennarasambandið og 
aðildarfélög þess gætu, ef þau teldu þörf á, komið á framfæri frekari athugasemdum við 
frumvörpin. Félag framhaldsskóiakennara óskar því eftir að umræddar samþykktir 
verði afhentar einstökum fuiitrúum í menntamálanefnd. Verða samþykktirnar 
jafnframt sendar í almennum pósti.

Með kveðju
F.h. Félags framhaidsskóiakennara 
Aðaiheiður 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 um menntun og ráðningu kennara og 

skólastjórnenda í leíkskólum, grunnskólum og framhaldsskólum

Aðalfundur Félags framhaldsskólakennara fagnar frumvarpi um lengingu kennaramenntunar 
og um lögvemdun á starfsheiti og starfsréttindum kennara og skólastjómenda í leikskólum.

Aðalfundurinn tekur heilshugar undir að tímabært sé að efía kennaramenntun og gera 
meistaragráðu eða sambærileg námslok að skilyrði fyrir veitingu leyfisbréfa leik-, gnmn- og 
framhaldsskólakennara. Með því að jafnsetja skólastigin varðandi menntunarkröfur skipar 
ísland sér í röð framsýnustu þjóða um skilning á mikilvægi þess að vel sé vandað til uppeldis 
og kennslu yngstu bamanna. Kröfur til menntunar kennara mega síst vera slakari á Islandi en 
í öðrum löndum en sú er raunin miðað við lágmarkskröfur um menntun kennara samkvæmt 
gildandi lögum.

Eitt megineinkenni kennarastarfsins við upphaf 21. aldar er að ólíkum viðfangsefiium á 
verksviði kennara fjölgar jafht og þétt um leið og kröfur hafa vaxið lun fagþekkingu og 
sífellda aðlögun hennar að breytingum jafiit á fræðasviðum sem og að samfélagsbreytingum.

Áherslumar í frumvarpinu um að efla bæði menntun og þekkingu í faggreinum og í 
kennarafræðum eru mjög mikilvægar þar sem í kennarastarfinu reynir jöfnum höndum á 
samskiptahæfhi, fæmi í að miðla þekkingu og beita starfsaðferðum sem laða fiam getu og 
hæfileika hvers nemanda og á góða fagmenntun sem haldið er við yfir alla starfsævina.

Aðalfimdurinn væntir þess að Alþingi geri frumvarpið að nýjum lögum sem allra fyrst.
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