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Umsögn frá Siðmennt þann 11. maí 2012.

Mál nr. 715 á 140. löggjafarþingi - ,Framhaldsskólar (réttur og ábyrgð nemenda og 
efnisgjöld)‘.

Nefnd: Allsherjar- og menntamálanefnd.

Siðmennt fékk þetta mál til umsagnar og telur þetta mál sig varða þar sem það snýst um 
réttindi nemenda. Brottvísun hefur töluverð áhrif á nám nemenda og getur jafnvel valdið 
fjárhagslegum skaða eins og fram mun koma í þessari umsögn. Af þeim ástæðum þarf að 
tryggja að lagalegur rammi utan um brottvísanir af þessu tagi séu þannig úr garði gerðar að 
þær verndi réttindi nemenda.

Lögræði
Í frumvarpinu er ekki gert ráð fyrir aðstæðum ólögráða framhaldsskólanemenda sem eru 18 
ára eða eldri. 4. gr. lögræðislaga gerir ráð fyrir nokkrum ástæðum þar sem svipta má fólki 
lögræði. Sumar þeirra eru þannig úr garði gerðar að þær koma ekki í veg fyrir að viðkomandi 
geti farið í nám eða haldið áfram í námi eftir að hafa farið í gegnum lögræðissviptingu. Hafi 
viðkomandi nemandi verið sviptur lögræði, m.a. vegna þroskahömlunar, er alveg eins líklegt 
að hann geti lent í aðstæðum sem krefjast þess að skólameistari taki ákvörðun um hvort vísa 
eigi nemandanum úr skólanum eða ekki. Komi mál vegna slíks nemanda á borð skólameistara 
hefur nemandinn engin úrræði til þess að biðja um aðstoð annarra.

Sé gert ráð fyrir því að með hugtakinu ,foreldri‘ sé jafnframt verið að vísa í forráðamenn 
þegar nemandi er ólögráða, þá þurfi ekki mikla breytingu á frumvarpinu til þess að laga 
þennan galla.

Skólameistari viðriðinn í málið

Frumvarpið tekur ekki á þeim aðstæðum þegar skólameistari tengist málinu, t.d. ef meint 
brotleg hegðun beinist að skólameistara sjálfum. Hann gæti því ekki í anda hlutleysisákvæða 
stjórnsýslulaga tekið ákvörðun um brottvísun nemandans. Finna þarf því hlutlausari aðila til 
þess að taka ákvörðun við slíkar aðstæður.

Hlið nemanda

Tryggja þarf með betri hætti að nemandi fái að koma með sína hlið á málinu áður en 
skólameistari tekur ákvörðun um að vísa nemanda úr skólanum, jafnvel þótt það sé um 
stundarsakir. Brottvísun getur haft gríðarleg áhrif á nemendur og sé unnið eftir þeirri 
réttarreglu að hver teljist saklaus þar til sekt er sönnuð þarf skólameistari að heyra hvað 
nemandi hefur að segja áður en slík íþyngjandi ákvörðun er tekin í málinu. Mælir Siðmennt 
með því að kveðið sé á um að a.m.k. einn fundur þurfi að hafa farið fram áður en til 
brottvísunar geti komið.
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Þá er einnig mikilvægt að nemandi, sérstaklega þegar þeir eru ólögráða, hafi kost á að tilnefna 
fulltrúa sem ver rétt hans gagnvart skólayfirvöldum, hvort sem sá fulltrúi er foreldri, 
forráðamaður, kennari, lögmaður, eða réttindagæslumaður. Þó er ekki gengið það langt í 
tillögu Siðmenntar að kveða á um að nemandinn skuli tilnefna fulltrúa, heldur er látið nægja 
að einhver fulltrúi sé til staðar sem hefur það hlutverk og er hæfur til þess að verja rétt 
nemanda við meðferð málsins.

Nemendur með sérþarfir

Upp geta komið tilvik þar sem brottvísunarmál geta varðað nemanda sem hefur vitsmunalega 
fötlun eða önnur einkenni sem veikir möguleika hans á að verja rétt sinn þegar málið er tekið 
fyrir hjá skólameistara. Vandast málið sérstaklega ef nemandi er 18 ára eða eldri en er fær um 
að sækja nám almennt. Mælir Siðmennt með að réttlátt sé að allir nemendur sem eiga við 
fötlun að stríða hafi kost á að réttindagæslumaður fatlaðra sæki alla fundi nemandinn sækir 
vegna málsins. Hins vegar er réttindagæslumaður fatlaðra eingöngu í boði fyrir þá sem falla 
undir þjónustu sem tilheyrandi lög veita og því er rétt að mæla með því að nemendur geti 
fengið aðstoð fulltrúa frá tilheyrandi samtökum, t.d. þegar nemandi er einhverfur án þess að 
teljast falla undir lög um málefni fatlaðs fólks. Sá nemandi gæti átt auðvelt með að læra en 
illa búinn undir það að veija rétt sinn.

Brottvísun að ósekju

Sé ákvörðun tekin um brottvísun og síðar komist að því að hún var að ósekju eða hún var 
tilefnislaus, hefur nemandinn afar takmarkaðan rétt til þess að heimta bætur eða að fá úrræði 
sem taka mið af aðstæðunum sem skólinn kom honum í með brottvísuninni. Sé nemandi t.d. á 
námslánum getur brottrekstur að ósekju valdið honum fjárhagslegum skaða þar sem hann fær 
ekki það lánsfé sem hann þarf á að halda til að halda sér uppi.

Röng ákvörðun skólameistara gæti valdið því að nemandi hrökklist úr námi og eigi ekki 
afturkvæmt í nám þó það sé ósk hans. Þó brottvísunin sé um stundarsakir getur hún valdið því 
að nemandinn nær ekki að vinna upp tímatapið eða hann missir af verkefnaskilum eða prófum 
sem eru metin til einkunnar. Við slíkar aðstæður er rétt að skólinn bæti nemandanum þann 
skaða sem af brottvísuninni leiddi, hvort sem það er gert með fjárbótum eða sérstökum 
úrræðum innan skólans.
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Tillögur að breytingum

Í stað ,yngri en 18 ára‘ í 3. mgr. nýrrar 33. gr. a í frumvarpinu komi: ólögráða

Í stað ,yngri en 18 ára‘ í 1. málsl. 4. mgr. nýrrar 33. gr. a í frumvarpinu komi: ólögráða.

Í stað ,nemenda yngri en 18 ára‘ í 2. málsl. 4. mgr. nýrrar 33. gr. a í frumvarpinu komi: 
ólögráða nemenda

Í stað ,barna þeirra yngri en 18 ára‘ í 2. mgr. nýrrar 33. gr. b í frumvarpinu komi: ólögráða 
nemenda.

Á eftir 4. mgr. nýrrar 33. gr. a í frumvarpinu komi þrjár nýjar málsgreinar, svohljóðandi:

5. Áður en skólameistari getur tekið ákvörðun skv. 4. mgr. skal hafa farið a.m.k. einn fundur 
með nemanda ásamt fulltrúa sem ver rétt nemandans.

6. Nemandi, sem fær þjónustu sbr. 2. gr. laga nr. 59/1992, um málefni fatlaðra, skal eiga rétt á 
að réttindagæslumaður fatlaðra sitji alla fundi með skólameistara vegna mála skv. 3. og 4. 
mgr.. Nemandi, sem ekki hefur kost á réttindagæslumanni, skal samt sem áður hafa kost á að 
hafa með sér fulltrúa frá samtökum er fara með málefni er gætu tengst hegðun eða aðstæðum 
nemandans.

7. Hafi nemanda verið vísað úr skóla að ósekju skal hann eiga rétt á sanngjörnum fjárbótum 
eða úrræðum innan skólans með því markmiði að bæta allan þann skaða sem brottvísunin olli. 
Beri úrræðin ekki árangur, án þess að við nemandann sé að sakast, skal nemandinn eiga rétt á 
endurgreiðslu skólagjalda þeirrar annar sem brottvísunin á sér stað ásamt fjárbótum sem eiga 
a.m.k. að bæta fyrir þau beinu útgjöld sem hann hefur orðið að taka á sig vegna námsins þá 
önnina.

F.h. Siðmenntar

Svavar Kjarrval Lúthersson
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