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Efni: Umsögn Kennarasambands Íslands um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2018.

Eftirfarandi er umsögn Kennarasambands Íslands (KÍ) um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2018. KÍ 
bendir á að í ljósi þess hvað umsagnartíminn um frumvarpið er stuttur að þessu sinni er aðeins unnt að 
vekja athygli á nokkrum þáttum fumvarpsins um menntamál. Til að skoða fleiri þætti og frumvarpið í 
heild hefði þurft lengri tíma.

1. Fjárveitingar til framhaldsskóla
KÍ lýsir yfir miklum vonbrigðum með áætluð fjárframlög til framhaldsskólanna í fjárlagafrumvarpinu.

Samkvæmt frumvarpinu er ráðgert að 1,5% bætist ofan á fjárhagsramma framhaldsskólastigsins fyrir 
árið 2017 eða 456 m.kr. Viðbótin er það lítil að hún dugar engan veginn til að koma rekstri skólanna á 
réttan kjöl eftir langvarandi niðurskurð. Væntingar um mikla innviðauppbygginu koma ekki fram í 
frumvarpinu hvað varðar framhaldsskólana. KÍ leggur fast að fjárlaganefnd og Alþingi að auka framlög 
til framhaldsskólanna.

2. Málefni innflytjenda og flóttamanna
KÍ leggur fast að fjárlaganefnd að setja fjárframlög í starf að því að útbúa grunn að upplýsingum, 
fræðslu, ráðgjöf og stuðningi við kennara og skóla sem sinna menntun barna í leit að alþjóðlegri vernd. 
Slíkur grunnur myndi nýtast öllum þeim sem koma að menntun barnanna og með honum væri ennfremur 
hægt að tryggja mikilvægt samræmi í stuðningi og þjónustu við þau og fjölskyldur þeirra óháð búsetu.

KÍ bendir á að mikill skortur er á samstarfi og samræmdri stefnu hér á landi um málefni barna í leit að 
alþjóðlegri vernd. Eins og staðan er í dag eru börn og fjölskyldur í þjónustu sveitarfélaga og 
Útlendingastofnunar. Ekki er fyrir hendi nein stefna af hálfu stjórnvalda, með hvaða hætti skuli standa 
að menntun og skólagöngu barnanna né heldur hvaða ráðgjöf, stuðning og fræðslu skuli veita kennurum 
og skólastjórnendur til að auðvelda þeim að sinna menntun þeirra. Brýnt er að bregðast við þessari stöðu.

KÍ vill til upplýsingar nefna að á árinu 2016 var að störfum starfshópur um menntun og skólagöngu 
barna í leit að alþjóðlegri vernd og sendi hann greinargerð um starf sitt og tillögur um áframhaldandi 
starf á þessu sviði dags, 16. janúar 2017, m.a. til innanríkisráðuneytis og mennta- og 
menningarmálaráðuneytis. Starfshópurinn lagði mikla áherslu á að haldið yrði áfram samstarfi þeirra 
aðila sem voru í hópnum um menntun og velferð barnanna og stuðningi við kennara og skóla sem sjá 
um menntun þeirra. Starfshópurinn hvatti eindregið til þessa og lýsti sig reiðubúinn til að starfa að 
þessum brýnu verkefnum. Sjá greinargerð starfshópsins til ofangreindra ráðuneyta í fylgiskjölum með 
umsögn KÍ um fjárlagafrumvarpið.

KÍ bendir á að starf hópsins hafði mikil áhrif á útfærslu ákvæða um menntun barna í 27. gr. reglugerðar 
nr. 540/2017 um útlendinga þegar reglugerðin var í smíðum í innanríkisráðuneytinu, bæði varðandi það 
að börnum fram að 18 ára aldri skuli tryggð menntun, og einnig varðandi það að útlendingastofnun skuli 
tryggja að barn sé að jafnaði ekki lengur en fjórar vikur í umsjá stofnunarinnar án þess að vera komið í 
almennan skóla eða annað úrræði til menntunar, og að leitast skuli við að barn sé komið í almennan 
skóla innan 12 vikna frá umsókn um alþjóðlega vernd.
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KI vil einnig benda á að í svari mennta- og menningarmálaráðherra við fyrirspurn um skólavist barna og 
ungmenna í hælisleit, mál nr. 58, er vísað til þess tímaramma sem kemur fram í 27. gr. reglugerðar nr. 
540/2017 um útlendinga. Í svari ráðherra er ennfremur í fylgiskjali áætlun um skólaþjónustu barna í 
hælisleit sem starfshópurinn vann að og fylgir með greinargerð hans.

KÍ og Samband íslenskra sveitarfélaga hafa hvatt mennta- og menningarmálaráðherra og 
dómsmálaráðherra til að koma vinnu að þessu brýna hagsmunamáli barnanna á fastan grunn og í skýran 
farveg samkvæmt tillögum starfshópsins.

3. Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menningarmála
Í þessum kafla koma fram aðgerðir til að efla gerð og útgáfu námsgagna fyrir nemendur á 
skólaskyldualdri og fjárframlög til Menntamálastofnunar.

KÍ bendir á eftirfarandi upplýsingar í fjármálaáætlun 2018-2022 um stöðuna á útgáfu námsefnis fyrir 
grunnskóla:

• Námsefni fyrir nemendur sem nota táknmál: Árið 2016 voru fimm titlar tilbúnir til notkunar í 
skólum, stefnt er að því að þeir verði 24 árið 2018 og 35 árið 2022.

• Hlutfall prentaðs og útgefins námsefnis sem er í samræmi við aðalnámskrá grunnskóla 2011 og 
2013: Árið 2016 var hlutfall námsefnis í samræmi við aðalnámskrá 31%, á árinu 2018 er stefnt 
að því að hlutfallið verði 45% og 75% árið 2022.

• Framboð á stafrænum námsgögnum: Árið 2016 var 17% prentaðs efnis aðgengilegt á stafrænu 
formi, á árinu 2018 er stefnt að því að það verði 30% og 60% árið 2022.

Það er ljóst að staðan á útgáfu námsefnis fyrir nemendur á skólaskyldualdri helst engan veginn í 
hendur við áherslur námskrár eða hraðstígar tæknibreytingar. Algjört ófremdarástand er í útgáfu 
námsefnis fyrir framhaldsskóla og ósvífnar álögur eru lagðar á nemendur og foreldra vegna kostnaðar 
við kaup á námsefni.

Alþingi og fjárlaganefnd verða að taka þessa stöðu alvarlega.

Brýnt er að stórauka framboð á vönduðu og fjölbreyttu náms- og kennsluefni á íslensku fyrir 
nemendur, kennara og skóla á öllum skólastigum. Náms- og kennsluefni þarf að vera nemendum á 
öllum skólastigum að kostnaðarlausu til að tryggja jafnrétti til náms óháð efnahag og aðstæðum.

KÍ leggur áherslu á að virkja þarf heimild í lögum um Menntamálastofnun um gerð og miðlun náms- 
og kennsluefnis fyrir öll skólastig og auka þarf fjárframlög til Menntamálastofnunar í 
fjárlagafrumvarpinu til að sinna sem best þörfum nemenda, kennara og skóla fyrir vandað og fjölbreytt 
náms- og kennsluefni.

4. Sjóðir til nýsköpunar í skólastarfi og námsgagnagerðar fyrir leikskóla, grunnskóla og 
framhaldsskóla

Sprotasjóður
Sprotasjóður er sameiginlegur sjóður fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla og styður við þróun og 
nýjungar í skólastarfi í samræmi við stefnu stjórnvalda og aðalnámskrá, samkvæmt 15. gr. laga nr. 
90/2008 um leikskóla, 34. gr. laga nr. 91/2008 um grunnskóla og 53. gr. laga nr. 92/2008 um 
framhaldsskóla. Til sjóðsins renna fjármunir sem veittir eru á fjárlögum hverju sinni.
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Yfirlit yfir fjölda umsókna frá stofnun sjóðsins, heildarupphæðir sem sótt var um, 
úthlutunarupphæðir og fjöldi verkefna sem voru styrkt.___________________________

Ár Fjöldi umsókna Heildarupphæð 
sem sótt var um

Úthlutunarupphæð Fjöldi verkefna

2009 143 250 milljónir króna 44 milljónir króna 44
2010 128 252 milljónir króna 44,78 milljónir króna 47
2011 127 305 milljónir króna 44 milljónir króna 34
2012 189 400 milljónir króna 43 milljónir króna 46
2013 115 227 milljónir króna 45 milljónir króna 40
2014 124 259 milljónir króna 50 milljónir króna 37
2015 172 360 milljónir króna 49 milljónir króna 45
2016 129 300 milljónir króna 60 milljónir króna 38
2017 119 266 milljónir króna 61 milljón króna 48

Þróunarsjóður námsgagna
Þróunarsjóður námsgagna starfar samkvæmt lögum um námsgögn nr. 71/2007 og reglugerð um 
þróunarsjóð námsgagna nr. 1268/2007. Hlutverk sjóðsins er að stuðla að nýsköpun, þróun, gerð og 
útgáfu námsgagna fyrir leik-grunn- og framhaldsskóla með það að markmiði að tryggja framboð og 
fjölbreytileika námsgagna í samræmi við þarfir nemenda og skóla.

Yfirlit yfir fjölda umsókna frá stofnun sjóðsins, heildarupphæðir sem sótt var um, 
úthlutunarupphæðir og fjöldi verkefna sem voru styrkt._____________________________

Ár Fjöldi umsókna Heildarupphæð sem 
sótt var um

Úthlutunarupphæð Fjöldi verkefna

2008 131 159 milljónir króna 56,3 milljónir króna 66
2009 134 200 milljónir króna 61,44 milljónir króna 56
2010 175 254 milljónir króna 66,38 milljónir króna 79
2011 150 125 milljónir króna 40,26 milljónir króna 64
2012 140 123 milljónir króna 44,45 milljónir króna 47
2013 144 190 milljónir króna 43,84 milljónir króna 35
2014 162 216 milljónir króna 48,08 milljónir króna 38
2015 124 164 milljónir króna 48,34 milljónir króna 35
2016 109 154 milljónir króna 51 milljón króna 35
2017 92 138,5 milljónir króna 51 milljón króna 34

Frá stofnun Þróunarsjóðs námsgagna og Sprotasjóðs hefur árleg heildarupphæð umsókna verið margfalt 
hærri en úthlutunarfé sjóðanna. Ljóst er a f umsóknafjölda að svörun stjórnvalda hefur engan veginn 
verið í samræmi við aðsókn í sjóðina.

Framlög til Sprotasjóðs og Þróunarsjóðs námsgagna eru tekin saman í töflu og mynd hér á eftir og 
skoðuð á verðlagi ársins 2017. Á myndinni sést hvernig framlög til sjóðanna á verðlagi ársins 2017 hafa 
þróast og niðurskurður á fjárframlögum. Mikil þörf er á stórauknum fjárframlögum stjórnvalda til að 
auka framboð á fjölbreyttu og vönduðu náms- og kennsluefni og til að styðja myndarlega við þróun og 
nýjungar í skólastarfi á öllum skólastigum.

• KÍ leggur fast að fj árlaganefnd að hækka fj árframlög til Sprotasjóðs og Þróunarsjóðs námsgagna 
í fjárlagafrumvarpi 2018 í samræmi við áherslur ríkisstjórnarnar um að efla nýsköpun og þróun 
á öllum skólastigum.
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Ár

Námsgagnasjóður Sprotasjóður Þróunarsj. námsgagna

Framlag í 
m.kr.

Framlag á 
verðlagi 2017 

(VNV-ág.)

Framlag í 
m.kr.

Framlag á 
verðlagi 2017 

(VNV-ág.)

Framlag í 
m.kr.

Framlag á 
verðlagi 2017 

(VNV-ág.)

2007 100,0 162,2
2008 100,0 144,3 56,3 81,2
2009 50,0 64,4 44,0 56,7 61,4 79,2
2010 60,0 73,3 44,8 54,7 66,4 81,1
2011 40,0 47,0 44,0 51,7 40,3 47,3
2012 40,0 44,7 43,0 48,1 44,5 49,7
2013 40,0 43,0 45,0 48,4 43,8 47,2
2014 54,0 56,9 50,0 52,7 48,1 50,7
2015 54,0 56,0 49,0 50,8 48,3 50,1
2016 54,0 55,1 60,0 61,2 51,0 52,0

2017 54,0 54,0 61,0 61,0 51,0 51,0

Framlög í sjóði á verðlagi ársins 2017 (m.v. VNV)
- Námsgagnasjóður Sprotasjóður Þróunarsjóður námsgagna
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SAMBAND I S L E N S K R A  S V E I T A R F E L A G A

I n na n ríkisrá ð u ney tið 
Sölvhdlsgötu 7 
101 Reykjavík

Reykjavík 16. janúar 2017

1701047SA ÞK 
Máíalykill:ö2.6i

Efní: Greinargerð starfshóps fulltrúa neðangreíndra aðila um starf að menntun og
skólagöngu barna í [eit að alþjóðlegri vernd og tillögur um áframhaldandi 
starf á þessu sviði

Niðurstöður funda sem haidnír voru sl. vor á vegum Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur 
með aðilum er koma að máiefnum barna í leit að alþjóðlegri vernd sýndu fram á 
mikllvægi þess að samræma verklag varðandí menntun barnanna eins og hasgt er. Þá 
leiddu fundirnír í Ijós að mikill skortur er á samstarfi og samræmdri stefnu um málefni 
barna sem sækja um alþjóðiega vernd á íslandi. Eins og staðan er f dag eru börn og 
fjölskyldur f þjónustu þriggja sveitarfélaga og Útíendingastofnunar. Ekki er fyrir hendi 
nein stefna af hálfu yfirvalda, með hvaða hætti skuli standa að menntun og skólagöngu 
bama í leit að alþjóðlegri vernd né heldur hvaða ráðgjðf, stuðning og fræðslu skuii veita 
kennurum og skólastjómendum til að auðvelda þeim að sinna menntun þessara barna.

í Ijósl þessa hafði Samband ísienskra sveitarfélaga frumkvæði að því að myndaður var 
óformlegur starfshópur haustíð 2016 til að fjalla um málefni barna sem sækja um 
alþjóðlega vemd með áherslu á menntun þeirra og velferð. Innanríkisráðuneytíð tók að 
sér að boða til funda og haida utan um þá en starfshópurinn hélt alís fimm fundi og lauk 
störfum 21. desembersi.

iVIeð þéssu er leitast við að fara að dæmi þeírra landa sem nota þær aðferðir að kaíla 
saman ýmsa aðíla sem koma að málefnum flóttafólks og þeirra sem sækja um alþjóðlega 
vernd í því skyni að leggja grunn að víðtæku samstarfi þeirra um það brýna verkefni sem 
menntun og velferð barna í þessum hópi felur í sér fyrír öll lönd sem taka á móti 
flóttafólki og þeim sem sækja um alþjóðíega vernd. FuIItrúar starfshópsins koma að 
málefnum fióttafólks og þeirra sem sækja um alþjóðlega vernd, hver á sínu sviði, og hafa 
reynsíu af því að vinna með börnum úr þessum hópi. í  starfshópnum eru: Þórður 
Kristjánsson frá Sambandí íslenskra sveítarfélaga, BjÖrk Óttarsdóttir frá mennta- og 
menníngarmálaráðuneyti, Aðalheiður Steingrímsdóttir, Halldóra Guðmundsdóttir og 
ingibjörg Kristleifsdóttir frá Kennarasambandi íslands, Heiga Guðmundsdóttir frá Rauða 
krossinum á íslandi, Frfða Bjarney Jónsdóttir frá Skóla og frfstundasviðí Reykjavíkur, 
Hulda Karen Danfelsdóttir frá Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlfða, Sóley Jónsdóttir frá 
velferðarráðuneyti og Krístrún Sigurjónsdóttir frá Hafnarfjarðarbæ. Með starfshópnum 
unnu íris Björg Kristjánsdóttir og Lilja Borg Viðarsdóttirfrá innanríkisráðuneyti.

Markmið starfshópsins var að setja fram leíðbeinandi verklag um menntun og velferð 
barna f leit að alþjóðlegri vernd, og voru verkefni hópsins í meginatriðum tvíþætt. í fyrsta 
lagi að fjalla um menntun barna f leit að alþjóðlegri vernd í 5. grein regiugerðar um 
útlendinga þegar reglugerðin var f vinnslu f innanríkisráðuneytinu. Starfshópurinn gerði 
nokkrar athugasemdir og breytingatillögur við 5. grein regíugerðarinnar um menntun 
barna en þær náðu þvf míður ekki allar fram að ganga. Athugasemdir starfshópsins 
beindust einkum að þvf að f reglugerðinni er gert ráð fyrir að aldursvíðmið um tryggða
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menntun verði 16 ár í stað 18 ára, eins og hópurinn lagði til. Starfshópurinn var mjög 
ósáttur við þessar breytingar og fór fram á að í 5. gr. regiugerðarinnar yrói sett ákvæði f 
samræmi við 28. gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem kveður á um rétt barna til 
menntunar til 18 ára aldurs. Þá benti starfshópurinn á mikilvægi þess að ísSand hefði 
sömu viðmið og fiest önnur lönd í Evrópu varðandi aldursvíðmið menntunar, en 
samkvæmt upplýsingum Alþjóðasamtaka kennara eru það eingöngu Spánn og Ítalía sem 
miða við 16 ára, önnur lönd miða við 18 ára aidur.

Þá setti starfshópurínn fram áætlun um menntun barna sem sækja um alþjóðlega vernd.
\ áætlunínni kemur m. a. fram f hverju stuðníngur við menntun barnanna eigi að vera 
fóiginn, annars vegar á meðan þau eru f þjónustu Útlendíngastofnunar og hins vegar 
eftir að þau eru komin í þjónustu sveitarféíaga. Lögð er áhersla á að bömunum sé tryggð 
menntun og skólaganga eins fíjótt og unnt er í samræmi við aldur þeírra og þroska.

Starfshópurínn ræddi ennfremur mikitvægi þess að ótbúinn verði grunnur að 
upplýsíngum, fræðslu, ráðgjöf og stuðningi við kennara og skóla sem sinna menntun 
barna í leit að alþjóðlegri vernd. Slíkur grunnur myndi nýtast öllum þeim sem koma að 
menntun barnanna en með honum væri ennfremur hægt að tryggja mikilvægt samræmí f 
þjónustu við þau og fjölskyldur þeirra.

Starfshópurinn hefur nú íokið störfum að því ofangreínda verkefni er hann hafði með 
höndum.

Starfshópurinn leggur mikla áherslu á nauðsyn þess að haldið verði áfram samstarfi 
ofangreindra aðila um menntun barna í leit að alþjóðíegri vernd með það að markmiði að 
móta stefnu um menntun og velferð barnanna og stuðníng við kennara og skóla sem sjá 
um menntun þeirra. Starfshópurinn hvetur eindregið ti! þessa samstarfs og er reiðubúinn 
tfl að starfa áfram að þessum brýnu verkefnum. Pá óskar hann vinsamlegast eftír 
viðbrögðum við þessum tillögum.

Virðingarfyilst 
fyrir hönd starfshópsins,

I  Þórður Krístf^ssöh
ÍAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Samrít: Mennta- og menningarmálaráðuneyti 
Velferðarráð u neyti 
Kennarasamband fsíands 
Samband íslenskra sveítarféiaga 
Hafnarfjarðarbær 
Skóla- ogfrfstundasvið Reykjavíkur 
Pjónustumiðstöó Miðborgarog Hlfða 
Rauði krossinn á fslandi 
Útlendingastofnun
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SAMBAND Í S L E N S K R A  S V E I T A R F É L A G A

Mennta- menningarmálaráðuneytíð Reykjavík 16. janúar 2017
Sölvhólsgötu 4
101 Reykjavík 1701047SA ÞK

Málalykiil: 02.61

Efni: Greínargerð starfshóps fulltrúa neðangreindra aðila um starf að menntun og
skóEagöngu barna í leit að aíþjóðlegri vemd og tiliögur um áframhaldandi 
starf á þessu svíði

Níðurstöður funda sem haldnir voru sí. vor á vegum Skóla- og frístundasviðs Reykjavfkur 
með aðílum er koma að málefnum barna í leit að alþjóðlegri vernd sýndu fram á 
mikilvægi þess að samræma verklag varðandi menntun barnanna eíns og hægt er. Þá 
leíddu fundírnir í Ijós að míkill skortur er á samstarfi og samræmdri stefnu um málefni 
barna sem sækja um alþjóðlega vernd á íslandi. Eins og staðan er í dag eru börn og 
fjölskyidur í þjónustu þriggja sveitarféíaga og Útlendíngastofnunar. Ekkí er fyrir hendi 
nein stefna af hálfu yfirvalda, með hvaða hætti skuli standa að menntun og skóiagöngu 
barna í leít að afþjóðíegrí vernd né heídur hvaða ráðgjöf, stuðníng og fræðslu skuíi’ veita 
kennurum og skólastjómendum til að auðvelda þeim að sinna menntun þessara barna.

í Ijósi þessa hafði Samband íslenskra sveitarfélaga frumkvæði að því að myndaður var 
óformlegur starfshópur haustið 2016 til að fjalla um málefni barna sem sækja um 
alþjóðlega vernd með áherslu á menntun þeírra og velferð. Innanríkisráðuneytið tók að 
sér að boða til funda og hafda utan um þá en starfshópurinn héit alis fimm fundi og íauk 
störfum 21. desember sí.

Með þessu er leitast við að fara að dæmi þeirra landa sem nota þær aðferðir að kaila 
saman ýmsa aðífa sem koma að máfefnum flóttafólks og þeirra sem sækja um alþjöðlega 
vernd í því skyní að leggja grunn að víðtæku samstarfl þeírra um það brýna verkefní sem 
menntun og velferð bama í þessum hópí felur í sér fyrir ölí lönd sem taka á möti 
flöttafólki og þeim sem sækja um alþjóðíega vernd. Fulítrúar starfshópsins koma að 
málefnum flöttafölks og þeirra sem sækja um alþjóðlega vernd, hver á sínu sviði, og hafa 
reynslu af því að vinna með börnum úr þessum hópi. í  starfshópnum eru: Þórður 
Kristjánsson frá Sambandi íslenskra sveitarféiaga, Björk Óttarsdóttlr frá mennta- og 
menníngamnáiaráðuneyti, Aðalheiður Steingrfmsdóttir, Halldöra Guðmundsdóttir og 
Ingibjörg Kristfeifsdóttir frá Kennarasambandi íslands, Helga Guðmundsdóttir frá Rauða 
krossínum á íslandi, Frfða Bjarney Jónsdóttir frá Skóía og frfstundasviðí Reykjavíkur, 
Hulda Karen Danfelsdóttír frá Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlfða, Sóley Jónsdóttir frá 
velferðarráðuneyti og Kristrún Sigurjónsdóttír frá Hafnarfjarðarbæ. Með starfshópnum 
unnu íris Björg Kristjánsdöttir og Lílja BorgViðarsdóttirfrá innanríkisráðuneyti.

Markmið starfshópsins var að setja fram (eíðbeínandi verkiag um menntun og veiferð 
bama í íeit að alþjóðlegri vernd, og voru verkefni hópsíns í meginatriðum tvíþætt. f fyrsta 
íagi að fjalla um menntun barna f leit að alþjóðlegri vernd í 5. greín reglugerðar um 
útlendínga þegar reglugerðin var í vinnslu í innanríkisráðuneytinu. Starfshópurinn gerði 
nokkrar athugasemdir og breytingatiliögur við 5. greín reglugerðarinnar um menntun 
barna en þær náðu því miður ekki allar fram að ganga. Athugasemdlr starfshópsíns 
beindust einkum að því að í reglugerðinni er gert ráð fyrír að aldursviðmið um tryggða
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menntun verði 16 ár í stað 18 ára, eins og hópurinn lagði til. Starfshópurinn var mjög 
ósáttur við þessar breytingar og fór fram á að í 5, gr. reglugerðarinnar yrði sett ákvæði í 
samræmi við 28. gr. Bamasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem kveður á um rétt barna ti! 
menntunar til 18 ára aidurs. Pá benti starfshópurinn á mikilvægi þess að ísiand hefði 
sömu víðmið og fiest önnur lönd f Evrópu varðandí aldursviðmið menntunar, en 
samkvæmt uppiýsingum Alþjóðasamtaka kennara eru það eingöngu Spánn og Ítaiía Sem 
miða við 16 ára, önnur lönd miða við 18 ára aldur.

Pá séttlsWfshoþunnn frarh^æt(un^mlnenntun Barna sem sækpfum alþjóðlega vernd. 
í áætluninni kemur m. a. fram í hverju stuðningur við menntun barnanna eigi að vera 
fólginn, annars vegar á meðan þau eru í þjónustu Útíendingastofnunar og hins vegar 
eftir að þau eru komfn í þjónustu sveitarfélaga. Lögð er áhersla á að börnunum sé tryggð 
menntun og skólaganga eins fljótt og unnt er í samræmi við aldur þeirra og þroska.

Starfshópurinn ræddi ennfremur míkilvægi þess að útbúinn verði grunnur að 
upplýsíngum, fræðslu, ráðgjöf og stuðningi við kennara og skóla sem sínna menntun 
barna f leit að alþjóðlegri vernd. Slíkur grunnur myndi nýtast öllum þeim sem koma að 
menntun barnanna en með honum væri ennfremur hægt að tryggja mikiívægt samræmi í 
þjónustu við þau og fjölskyidur þeírra.

Starfshópurinn hefur nú lokíð störfum að þvf ofangreinda verkefni er hann hafði með 
höndum.

Starfshópurinn ieggur mikla áherslu á nauðsyn þess að haídið verði áfram samstarfi 
ofangreindra aðíía um menntun barna ííeit að alþjóðlegri vernd með það að markmiði að 
móta stefnu um menntun og velferð barnanna og stuðning við kennara og skóla sem sjá 
um menntun þeirra. Starfshópurinn hvetur eindregið til þessa samstarfs og er reiðubúinn 
tií að starfa áfram að þessum brýnu verkefnum. Pá óskar hann vinsamlegast eftir 
viðbrögðum við þessum tillögum.

Samrit: Innanríkisráðuneyti 
Velferóarrá ðuneyti 
Kennarasamband fslands 
Samband íslenskra sveítarfélaga 
Hafnarfjarðarbær 
Skóla- ogfnstundasvíð Reykjavíkur 
PjónustumíðstÖð Míðborgar og Hliða 
Rauðí krossinn á fslandi 
Útlendingastofnun

Virðingarfyilst 
fyrir hönd starfshópsíns,
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Áætlun um skólaþjónustu barna í leit að alþjóðlegri vernd
ívinnslu UTL í þjónustu sveitafélags

Ekki í skóla Móttökumiðstöð Almennur skóli
Að hámarki líði 4 vikur 
þangað til barn er komið í 
skólaúrræði
móttökumiðstöðvar eða 
almennan skóla.

Barn á leikskólaaldri: Að aflað verði uppiýsinga um stöðu og fyrri 
reynslu barns eftir því sem hægter.
Menntun barns á leikskólaldri: Lögð verði áhersla á að barn fá 
sálfélagslegan stuðning og menntun sem byggir að méstu leiti á

tónlist, sköpun, leik og samskiptum.

Barn sé komið í þjónustu 
sveitarfélags/skóla innan 12 vikna fró 
umsókn um vernd. Börn á leikskólaaldri 
sem fari í þjónustu tii sveitarfélaga eigi 
kost á leikskóíadvöl

Á meðan beðið er eftir 
þjónustu er barni búið 
umhverfi sem tryggir því 
örvun og leik.

Barn á grunn- og framhaidsskóiaaldri: Að aflað verði upplýsinga 
um fyrri skólagöngu barns og staðá þess metin eftir því sem hægt

Menntun barns á grunn- og framhaldsskólaaldri: Lögð verði 
áhersla á að barn fái sálfélagslegan stuðning o.g menntun sem 
fefist m.a. í umhverfislæsi, núvitund, iistsköpun/iistmeðferð, 
mannréttindafræðsiu, móðurmáli, ensku (erl. tungumál), 
stærðfræði, íþróttum og sundi, upplýsingatækni, heimilisfræði, 
handmennt og smíðar, mennirtgariæst, tónlist. Æskiíegt er að 
tengsl séu, með einhverjum hætti, við álmenna skólakerfíð.

Markmið: Að vaidefla barn þannig að það verði betur undir það 
búið að takast á við það sem eftir kemur, hvort sem það verður 
þjónusta í sveitarfélagi eða brottvísun.

Afurð: Stöðumat (læsi, stærðfræðikunnátta, tungumáiakunnátta, 
félagsieg færni o.fi.), upplýsingar um stöðu nemanda fyrir 
móttökuaðiia hver sem það verður (fylgigögn í næsta úrræði).


