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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um menntun, hæfni og ráðningu kennara 
og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, 149. 
löggjafarþing - 801. mál

Vísað er til umsagnarbeiðni alisherjar- og menntamálanefndar dags. 11. apríl sl., um 
frumvarp til laga um menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda, 801. 
mál.

Frá haustinu 2018 hafa fulltrúar Sambands íslenskra sveitarfélaga, ásamt öðrum 
hagaðilum verið þátttakendur í samráðshópi sem hefur átt aðkomu að þeirri vinnu 
sem frumvarpið byggir á. Vinnan hefur verið nokkuð snörp á köflum en mikið hefur 
áunnist á þessum stutta tíma frá því samráð hófst. Sambandið vill koma á framfæri 
þökkum til ráðuneytisins fyrir gott utanumhald og skipulagt starf í kringum 
vinnuna.

Um frumvarpið

í greinargerð með frumvarpi til laganna 2008 kemur fram sú fyrirætlan að gildissvið 
leyfisbréfa leik-, grunn- og framhaldsskólakennara verði útvíkkað til aðliggjandi 
skólastiga á grundvelli sérhæfingar kennara í þeim tilgangi að auka sveigjanleika og 
flæði milli skólastiga. Markmiðum laganna hefur ekki verið náð þar sem í ákvæði 1. 
mgr. 21. gr. laganna um gildissvið leyfisbréfa milli skólastiga er notað hugtakið 
heimild. Sá munur er talinn á heimild og starfsleyfi að kennari sem hefur starfsleyfi 
(leyfisbréf) á tilteknu skólastigi hefur forgang við ráðningu í kennslu á því skólastigi 
sem leyfisbréfiö tekur til. Heimild til kennslu veitir ekki sams konar forgang en veitir 
skóla hins vegar heimild til að ráða viðkomandi kennara til þeirrar kennslu sem 
heimildin nær til án þess að afla þurfi undanþágu frá undanþágunefnd. Kennarar 
sem valið hafa að starfa á aðliggjandi skólastigi á grundvelli þessarar heimildar, 
annarri en leyfisbréf þeirra tilgreinir, hafa verið ráðnir til kennslu sem leiðbeinendur 
og starf þeirra auglýst árlega sem hefur leitt af sér að þeir búa við ófullnægjandi 
starfsöryggi.

Með frumvarpinu, sem nú er til umsagnar, er stefnt að:

1. útgáfu á einu leyfisbréfi í stað útgáfu þriggja Ieyfisbréfa kennara, einu 
leyfisbréfi fyrir hvert skólastig. Eitt leyfisbréf til kennslu mun fela í sér 
staðfestingu á skilgreindri, almennri og sérhæfðri hæfni kennara.

2. skilgreiningu á hæfniramma fyrir menntun kennara og skólastjórnenda.

3. stofnun kennararáðs sem mun hafa það hlutverk að fjalla um þróun 
hæfniramma fyrir menntun kennara og skólastjórnenda.
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4- mat á umsóknum um leyfisbréf og útgáfa þeirra færist frá háskólunum til 
Menntamálastofnunar.

5. undanþágunefnd kennara komi í stað undanþágunefndar grunnskóla og 
undanþágunefndar framhaldsskóla.

6. Menntamálastofnun gefi út undanþágur til ráðningar leiðbeinenda að 
fengnum tillögum undanþágunefndar kennara.

7. aukinni ábyrgð skólastjórnenda við mat á hæfni umsækjenda um 
kennslustörf.

Lögfesting frumvarpsins mun hafa áhrif á fjárhag ríkis og sveitarfélaga með 
kostnaðarauka fyrir einhver sveitarfélög þar sem það mun breyta ráðningarkjörum 
kennara sem áður voru ráðnir sem leiðbeinendur. Líkur eru á því að frumvarpið leiði 
af sér aukna aðsókn í kennaranám sem mun leiða til aukins kostnaðar fyrir háskóla.

Sambandið er mjög fylgjandi markmiðum frumvarpsins og tilgangi 
lagasetningarinnar en hefur þó athugasemdir við einstaka greinar frumvarpsins 
sem vonir standa til að allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis taki undir við 
þinglega meðferð málsins.

Athugasemdir við einstaka greinar frumvarpsins

Ákvæði 3. Hæfnirammi og 4. gr. Sérhæfð hæfni

í fyrirliggjandi frumvarpi er hugtakið „rammi" notað í stað viðmiða. Að áliti 
sambandsins er óljóst hvað felíst í þeirri breytingu frá frumvarpsdrögum í fyrra 
samráði. Er hér um að ræða skilyrði sem löggjafinn setur um hæfni kennara eða er 
um að ræða viðmið?

Þá leggur sambandið til eftirfarandi viðbætur við 2. tl. 4. gr. frumvarpsins 
svohljóðandi, sbr. undirstrikaðan texta:

Hæfni til að leggja mat á stöðu og framfarir nemenda og ná árangri í 
starfi með þeim.

Ákvæði 5. gr. Sérhæfð hæfni kennara

Sambandið leggur til að heiti ákvæðisins verði: „Sérhæfð hæfni kennara og 
skólastjórnenda" þar sem lokamálsgreinin fjallar um skólastjórnendur og hvaða 
hæfni þeir þurfa að búa yfir.

Einnig þyrfti í ákvæði 3. mgr. 5. gr. að bæta við skólastjórnendum þannig að ákvæði 
hljóði svo, sbr. undirstrikaðan texta:

/ reglugerð sem ráðherra gefur út er nánar lýst hæfniramma með 
viðmiðum fyrír almenna og sérhæfða hæfni kennara og 
skólastjórnendur. í henni er m.a. kveðið á um hæfni kennara í 
íslensku.

Ákvæði 7. gr. Kennararáð

í 1. mgr. 7. gr. er ekki Ijóst, hvorki í lagatextanum né í skýringum við ákvæðið í 
greinargerð með frumvarpinu hver séu heildarsamtök framhaldsskóla þar sem í 
fyrri frumvarpsdrögum gerði ákvæðið ráð fyrir aðkomu eins sérfræðings frá
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Skólameistarafélagi íslands. Nauðsynlegt er að skýra þetta nánar í skýringum við 
ákvæðið eða í lagatexta.

Sambandið leggur áherslu á að málefni starfsþróunar kennara og skólastjórnenda 
fái aukið vægi í frumvarpinu. í greinargerð er lagt til að samstarfsráð um 
starfsþróun kennara og skólastjórnenda verði lagt niður. Verði það gert er 
mikilvægt að finna verkefnum þess farveg innan kennararáðsins og tryggja 
áframhaldandi samstarf og aðkomu háskóla, ráðuneytisins, Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og KÍ um þau verkefni sem eru á hendi samstarfsráðsins nú. Því er 
mikilvægt að fyrir liggi markviss stefna um starfsþróun kennara sem kennararáð 
hafi með höndum og verði leiðandi í umræðu um hana.

Ákvæði 9. gr. Útgáfa leyfisbréfa

Frá árinu 2014 hafa háskólar sem mennta og útskrifa kennara gefið út leyfisbréf 
fyrir leik-, grunn- og framhaldsskólakennara sem þeir brautskrá. Þannig hefur 
brautskráningin ein og sér verið talin nægja til að uppfylla skilyrði laga um menntun 
kennara og þá jafngilt leyfisbréfi.

í 1. mgr. 9. gr. er lagt til að það verði hlutverk Menntamálastofnunar að taka við 
umsóknum og gefa út leyfisbréf kennara. í 3. mgr. 9. gr. er hins vegar að finna 
ákvæði sem heimilar háskólum að annast útgáfu leyfísbréfa í umboði 
Menntamálastofnunar, sem er frábrugðið þeim texta sem var að finna í 
frumvarpinu í fyrra samráði. Að áliti sambandsins er hér komið upp ósamræmi í 
lagatexta við það sem fram kemur í greinargerð um tilefni og nauðsyn 
lagasetningar en þar segir á bls. 8 í greinargerð með frumvarpinu að þær breytingar 
sem felast í því að færa útgáfu leyfisbréfa til Menntamálastofnunar, muni leiða til 
„aukinnar skilvirkni og meiri fagmennsku í umsýslu leyfisbréfa."

Að áliti sambandsins gæti það einnig verið ákveðnum erfiðleikum háð ef frumvarpið 
leggur ekki til, eins og í upphafi var markmiðið, fullnægjandi aðskilnað á milli 
brautskráningar annars vegar og útgáfu starfsréttinda hins vegar. Markmið með 
lagasetningunni er að skilgreina almenna og sérhæfða hæfni kennara til kennslu. 
Fullnægi brautskráður nemandi ekki skilyrði laganna um veitingu leyfisbréfs er það 
alls óvíst, að teknu tilliti til ákvæði 3. mgr., hver það sé í raun og veru sem meti þá 
hæfi viðkomandi.

Telji útgefandi leyfisbréfs að umsækjandi um leyfisbréf uppfylli ekki skilyrði um 
veitingu Ieyfisbréfs til að mega starfa sem kennari skal fylgja með synjun útgáfu 
leyfisbréfs rökstuðningur sem tilgreinir það sem á skorti svo umsækjandi uppfylli 
þær kröfur sem gerðar eru til útgáfu leyfisbréfs. Umsækjandi hefur rétt til að kæra 
ákvörðun Menntamálastofnunar til ráðherra. Að áliti sambandsins væri mun 
skynsamlegra að slíkum kærum yrði vísað til sjálfstæðra úrskurðanefnda með 
eftirfarandi rökum:

1. Til að tryggja ákveðna „armslengd" frá stjórnsýslu ráðuneytisins og 
Menntamálastofnunar, sem samkvæmt iögum nr. 91/2015 er sérstök 
stjórnsýslustofnun sem heyrir undir menntamálaráðherra, væri eðlilegra ef 
kærum yrði vísað til sjálfstæðrar úrskurðarnefndar sem yrði ekki hluti af 
hinni eiginlegu stjórnsýslu ráðuneytanna. Þannig yrði kveðið á um sjálfstæði
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úrskurðarnefndarinnar í lögum og ákvarðanir yrðu ekki bornar undir 
ráðherra með stjórnsýslukæru.

2. Þar sem hér er um að ræða ákvörðun tengda réttindum einstaklinga, þ.e. 
starfsréttindum færi betur á því að ráðherra hefði ekki almennar stjórnunar- 
og eftirlitsheimildir yfir þeim málum sem yrðu kærð til úrskurðarnefndar. Af 
þeim sökum gæti ráðherra ekki gefið nefndinni bindandi fyrirmæli um 
framkvæmd stjórnsýslu, nema hafa til þess lagaheimild og ákvörðunum 
slíkrar nefndar yrði ekki skotið til ráðherra.

3. Þróunin hefur fremur verið í þá átt að sérstakar úrskurðarnefndir eru settar 
á laggirnar þar sem úrskurðarvald í kærumálum á æðra stjórnsýslustigi 
hefur verið fært frá ráðherra til slíkrar nefndar.

4. Eitt af sjónarmiðum fyrir stofnun sjálfstæðrar úrskurðarnefndar er að með 
því móti megi tryggja skjótari úrlausn ágreiningsmála en annars væri ef 
þessi verkefni yrðu áfram falin ráðuneytum og stofnunum þeirra eða 
borgararnir þyrftu að fara beint til dómstóla með þessi mál. Þannig væri 
hægt í lögum að kveða á um lögmæltan afgreiðslutíma kæru og tryggja enn 
frekar þá meginreglu stjórnsýsluréttar um málshraða.

Einnig þyrfti ákvæðið að innihalda heimild til þess að svipta viðkomandi leyfisbréfi 
gerist hann brotlegur við tiltekin ákvæði almennra hegningarlaga, sbr. 
neðangreinda umfjöllun.

Ákvæði tt. gr. Ráðningar

Sambandið leggur til eftirfarandi viðbætur við 2. mgr. 11. gr. svohljóðandi, sbr. 
undirstrikaðan texta:

Til þess að vera ráðinn skólastjórnandi við leik-, grunn- og 
framhaldsskóla skal umscekjandi hafa starfsheitið kennari og búa vfir 
hæfni sem stjórnandi og með viðbótarmenntun í stjórnun eða 
kennarareynslu sem veitir þeim sérhæfða hæfni, sbr. 5. gr.
Skólastjórnandi skal einnig búa vfir þekkingu á sviði rekstrar og 
mannauðsstjórnunar.

Þá leggur sambandið til að umræða fari fram um hvort tilefni sé til að bæta inn 
öðrum ákvæðum hegningarlaganna inn í ákvæði 3. mgr. 11. gr. frumvarpsins því að 
kennari með útgefið leyfisbréf getur varla talist hæfur til kennslu hafi hann verið 
dæmdur fyrir aðra refsiverða háttsemi en eingöngu þá sem heimfærð yrði undir 
kynferðisbrotakafla almennra hegningarlaga.

Sambandið telur að á meðan frumvarpið hafi ekki að geyma neinar tillögur um við 
hvaða aðstæður viðkomandi geti misst starfsréttindi sín þurfi að fara fram umræða 
um málið að frumkvæði mennta- og menningarmálaráðuneytisins og í kjölfar þess 
verði sett viðmið í lögin um sviptingu leyfisbréfs. Kennarastarfið geti ekki talist svo 
frábrugðið öðrum starfstéttum þar sem aðilar eru metnir til hæfni og starfa á 
grundvelli útgáfu löggiltra starfsréttinda. Hér verði einnig að líta til þess að 
samkvæmt barnaverndarlögum eru gerðar auknar kröfur til kennara og 
skólastjórnenda og annarra sem starfa náið með börnum, sbr. 17. gr. 
barnaverndarlaga nr. 80/2002:
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1 17. gr. Tilkynningarskylda þeirra sem afskipti hafa a f börnum.
□  [Hverjum þeim sem stöðu sinnar og starfa vegna hefur afskipti af 
málum barna eða þungaðra kvenna og verður var við aðstæður eins og 
lýst er í 16. gr. er skylt að tilkynna það barnaverndarnefnd.]

□  Sérstaklega er leikskólastiórum. leikskólakennurum. dagmæðrum, 
skólastiórum. kennurum. prestum, læknum, tannlæknum, Ijósmæðrum, 
hjúkrunarfræðingum, sálfræðingum, félagsráðgjöfum, þroskaþjálfum,
[náms- og starfsráðgjöfum] 1} og þeim sem hafa með höndum 
félagslega þjónustu eða ráðgjöf skylt að fylgjast með hegðun, uppeldi 
og aðbúnaði barna eftir því sem við verður komið og gera 
barnavemdarnefnd viðvart e f  ætla má að aðstæður barns séu með þeim  
hætti sem lýst er í 1. mgr.

□  Tilkynningarskylda samkvæmt þessari grein gengur framar 
ákvæðum laga eða siðareglna um þagnarskyldu viðkomandi 
starfsstétta.

Þá leggur sambandið til breytingu á framkvæmd 2. málsl. 3. mgr. 11. gr. 
frumvarpsins sem yrði til mikillar einföldunar en mikilvægt er að lagaákvæðið og 
framkvæmd þess sé þannig að hún sé í reynd framkvæmanleg. í dag kostar 2.500 
kr. að fá sakavottorð og eingöngu er hægt að nálgast þau með því að mæta til 
sýslumanns. Telja má að fullnægjandi sé að kveða á um heimild skólastjórnanda til 
að fá upplýsingar úr sakaskrá sambærilegri þeirri sem er í æskulýðslögum. Þannig er 
hægt að spara bæði tíma og kostnað við að yfirfara sakavottorðin. Sakavottorð 
gætu líka falið í sér persónuupplýsingar um atvik sem falla ekki undir umrætt 
lagaákvæði og því æskilegra að sakaskrá upplýsi eingöngu um þá aðila sem óheimilt 
er að ráða til starfa í stað þess að grunnskólarnir séu með sakavottorð hundruði 
einstaklinga og viðkvæmar persónuupplýsingar sem því fylgja.

Ákvæði 13. gr. Ráðning kennara í leik- og grunnskóla

Sambandið leggur til að ákvæðið um að Ieikskólakennarar skuli vera 2/3 af 
starfsfólki leikskóla, sbr. 2. mgr. 13. gr. falli út. Umrætt ákvæði er að finna í 2. mgr. 9. 
gr. gildandi laga um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við 
leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008. Aldrei hefur tekist að uppfylla 
þessa lagaskyldu á landsvísu og hlutfall leikskólakennara hefur verið um 1/3 af 
starfsfólki leikskóla undanfarna áratugi. Finna þurfi aðrar leiðir til að fjölga 
leikskólakennurum því ef um 22 leikskólakennarar útskrifast á ári mun það taka 
ríflega 100 ár að manna þessar stöður miðað við núverandi stöðu verði ákvæði 13. 
gr. frumvarpsins óbreytt.1

I þessu samhengi má einnig nefna að ríkisstjórnin stefnir að því að fæðingarorlof 
verði lengt í 12 mánuði samhliða heildarendurskoðun Iaga með það að markmiði að 
breikka umönnunarbilið frá loka fæðingarorlofs og þar til börn innritast á leikskóla.

1 Mennta- og menningarmálaráðuneytið. Aðgerðr í menntamálum. Nýliðun kennara, mars 2019: 
https://www.stiomarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=2d8cee62-3f5b-l le9-9436- 
005056bc530c
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Ákvæði 17. gr. Sérstök tilvik við ráðningar í grunn- og framhaldsskóla

Sambandið leggur til að ákvæðið beri heitið: „Sérstök tilvik við ráðningar f ieik-, 
grunn- og framhaldsskóla

í 1. málsl. 1. mgr. 17. gr. frumvarpsins er kveðið á um þá meginreglu að laus 
kennslustörf skuli falin þeim kennurum sem þegar hafa ráðningu. Sambandið 
leggur til að í nýju ákvæði við frumvarpið verði sérstaklega ávörpuð staða 
kennaranema í starfsnámi sem taki mið af nýkynntum aðgerðum mennta- og 
menningarmálaráðherra um nýliðun kennara þar sem fyrirliggjandi frumvarp tryggir 
ekki stöðu þeirra með fullnægjandi hætti. Tillaga að ákvæði nýrrar 4. mgr. yrði 
svohljóðandi:

Skólastjórnendum er heimilt að ráða kennaranema á lokanámsári til 
kennsluréttinda í starfsnámsstöðu við leik- og grunnskóla. Skal 
starfsnámið aldrei vera minna en sem nemur hálfu stöðugildi og 
standa vfir í eitt skólaár. Ákvceði 1. mgr. gildir ekki um 
starfsnámsstöður.

Ákvæði 18. gr. Undanþáguheimild

í ákvæði 1. mgr. 18. gr. frumvarpsins er fjallað um heimildir fyrir lausráðningu 
starfsfólks þegar enginn kennari sækir um auglýst kennslustarf í leikskóla. í slíkum 
tilvikum er heimilt að lausráða starfsmanna til tiltekins tíma en þó aldrei lengur en 
til eins árs í senn. Sambandið bendir á að ákvæði 1. mgr. 18. gr. er í ósamræmi við 2. 
málsl. 2. mgr. 6. gr. laga um leikskóla, nr. 90/2008 þar sem segir, sbr. undirstrikaðan 
texta:

■  6. gr. Ráðning.

□  Um ráðningu leikskólastjóra og starfsfólks leikskóla fer eftir 
ákvæðum sveitarstjórnarlaga og nánari fyrirmælum í samþykkt um 
stjórn sveitarfélags eftir því sem við á.
□  Leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og leikskólakennari skulu 
hafa menntun leikskólakennara, sbr. lög um menntun og ráðningu 
kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og  
framhaldsskóla. Heim ilt er að starfsfólk án leikskólakennaramenntunar 
taki þátt í að annast uppeldi og menntun bama. enda fáist ekki 
leikskólakennari til starfsins. Kveða má á um leiðbeiningar- og  
stjórnunarhlutverk leikskólakennara gagnvart öðru starfsfólki leikskóla 
í reglugerð.

Hér þurfi því að gera breytingar á ákvæði gildandi leikskólalaga einnig, svo 
markmiðum 1. mgr. 18. gr. frumvarpsins verði fullnægt um heimild til lausráðningar 
starfsmanns við leikskóla sem ekki hefur til þess útgefið leyfisbréf.

Ákvæði 19. gr. Gildistaka o.fl.

í niðurlagi ákvæðis 19. gr. frumvarpsins kemur fram að kennarar sem eru með 
leyfisbréf sem byggir á eldri lögum öðlast réttindi með sérhæfingu á því skólastigi 
sem fyrri kennsluréttindi tóku til. Hvorki í lagatexta né í skýringum með ákvæðinu í 
greinargerð er Ijóst hvernig fer með starfsgreinakennara sem hafa hingað til og á 
grundvelli eldri laga starfað á fleiri en einu skólastigi:
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Dæmi: Myndmenntakennari með kennsluréttindi sem hefur heimild til kennslu á 
grunn- og framhaldsskólastigi.

Dæmi: íþróttakennari með sérhæfingu í íþróttakennslu í grunn- og
framhaldsskólum sem hefur í mörg ár kennt náttúrufræði.

Sambandið telur orðalag ákvæðisins óljóst því eins og ákvæðið stendur núna má 
túlka það þannig að verið sé að takmarka núverandi starfsréttindi kennara sem eru 
útskrifaðirfrá Listaháskólanum, íþróttaskólum og tónlistarskólum.

Lokaoró

Samband íslenskra sveitarfélaga er fylgjandi því að frumvarpið verði að lögum. Það 
eru þó ýmis atriði sem horfa þarf til við áframhaldandi vinnslu málsins og er það 
von sambandsins að allsherjar- og menntamálanefnd taki undir þær ábendingar 
sem raktar hafa verið í umsögninni. Fulltrúar sambandsins eru eins og ávallt boðnir 
og búnir til þess að mæta á fund nefndarinnar til að gera frekari grein fyrir 
umsögninni.

Virðingarfyllst 
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA
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