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Umsögn Félags framhaldsskólakennara 

um frumvarp til laga um menntun og ráðningu kennara og 

skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla

Félag framhaldsskólakennara varar við framlögðu frumvarpi sem dregur verulega úr menntunar- 
og gæðakröfum til kennara á öllum skólastigum, dregur úr mikilvægri sérhæfingu sem gerð er 
krafa um í núgildandi lögum og flækir ráðningarferli verulega þar sem kröfur og þarfir eru 

augljóslega mismunandi milli skólastiga.

Sagt er að mar^miðið með frumvarpinu sé að auka samkeppnishæfni þjóðarinnar með því að fjölga 
hæfum kennurum í skólum landsins. Þúsundir menntaðra kennara sinna nú öðrum störfum í 
þjóðfélaginu fyrir hærri laun og betri starfsaðstæður og vandséð að breytt útgáfa leyfisbréfa til 

kennslu muni laða hæfa kennara að nýju til starfa í kennslu.

21. grein núgildandi laga heldur fyllilega og dugar fyrir heimild kennara til kennslu á aðliggjandi 
skólastigi og tryggir réttindi og starfsöryggi kennara eins og reifað er af Umboðsmanni Alþingis og 

í meðfylgjandi álitsgerð um gildi greinarinnar frá Landslögum.

Félag framhaldsskólakennara óskar eftir því að afgreiðslu frumvarpsins verði að minnsta kosti 
frestað fram á næsta löggjafarþing og látið reyna á 21. grein núgildandi laga og breytt ákvæði um 
starfsréttindi í kjarasamningum kennara áður en lög eru keyrð í gegn í andstöðu við vilja og faglegt 
mat framhaldsskólakennara.

Þegar gildandi lög nr. 87/2008 um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leik-, grunn- 
og framhaldsskóla voru samþykkt, var orðið brýnt að skerpa á kröfum um kennaramenntun. Þótti við 

hæfi að gera ýtrustu kröfur til kennara á öllum skólastigum til að tryggja gæði menntunar í landinu og 
var kennaranámið lengt úr þremur árum í fimm. Við skilgreiningu laganna var lögð áhersla á að líta til 

aukinnar menntunar, meiri færni og dýpri þekkingar, bæði í faggrein og kennslufræðum. Vert er að 
minna á að frá árinu 1998 hefur útgáfa leyfisbréfa til kennslu í framhaldsskóla verið bundin við 

tilteknar faggreinar. Furðu sætir að draga úr þessum kröfum nú þegar mikilvægt er að skapa og 

viðhalda forskoti í menntun þjóðarinnar.
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Menntunarskilyrði til að öðlast starfsheiti og starfsréttindi grunn- og framhaldsskólakennara voru 
aukin árið 2008. Með þeim lögum var kennaramenntun færð nær því sem við þekkjum í þeim 

löndum sem við berum okkur saman við. Lögin voru sett í góðri sátt við kennarasamtökin á Íslandi. Í 
ljósi sögunnar getur ekki talist ráðlegt að draga nú úr menntunarskilyrðum né breyta lögunum án 
sáttar við þær stéttir sem lögin ná til. Vert er að geta þess að í nágrannalöndunum er útgáfa 

leyfisbréfa bundin við tiltekin skólastig og alls staðar áhersla á sérhæfingu hvers skólastigs.

Eitt megineinkenni kennarastarfsins við upphaf 21. aldar er að ólíkum viðfangsefnum á verksviði 
kennara fjölgar jafnt og þétt um leið og kröfur um fagþekkingu og sífellda aðlögun hennar að 

breytingum, jafnt á fræðasviðum og í samfélaginu, hafa vaxið. Allir geta gúgglað en kennarans er að 
yfirfæra og tengja, sannreyna, íhuga og gagnrýna. Tæknibreytingar hafa áhrif á menntun og atvinnulíf 

en rannsóknir sýna að störf sem verða unnin á næstu áratugum krefjast sérhæfingar og góðrar 

menntunar. Þar mun gott skólakerfi með sérhæfðum kennurum vera í lykilhlutverki.

Aðgerðir til að koma í veg fyrir kennaraskort eru ein stærsta áskorun íslenskra stjórnmála en ekki 
verður séð hvernig kennurum fjölgar þótt leyfisbréfið verði eitt á ólíkum skólastigum. Aðgerðir sem 

stjórnvöld grípa til mega ekki draga úr gæðum náms og kennslu né verða til þess að fagmennsku og 
hæfni kennara verði fórnað. Aðgerðaráætlun mennta- og menningarmálaráðherra mun vonandi 

verða til þess að laða fleiri að kennaranámi. En ekki er fjallað um framhaldsskólakennara í þeim 
tillögum enda hefur nýliðun meðal framhaldsskólakennara farið vaxandi undanfarið og ástæðar er 

einföld: betri aðbúnaður um starfið, fjölbreyttir möguleikar á endurmenntun og hærri launasetning 

framhaldsskólakennara sem ávannst í kjarasamningi frá 2014.

Félag framhaldsskólakennara gerir eftirfarandi athugasemdir við frumvarp til laga um menntun, 

hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, 149. 

löggjafarþing 2018-2019. Þingskjal 1262 — 801. mál. Stjórnarfrumvarp 

Hæfniviðmið, 3.-4.grein

Í frumvarpinu eru sett fram almenn hæfniviðmið sem eiga að gilda við ráðningar og um menntun 
kennara, vera skilyrði fyrir leyfisbréfi og matsgrunnur. En þau eru þannig úr garði gerð í frumvarpinu 

að hvorki er hægt að fylgja þeim eftir né mæla með formlegum kvörðum. Hvernig á t.d. að meta 
hvort kennari hafi velferð að leiðarljósi í starfi sínu, sbr. 4. grein, b-lið? Hvernig á að meta almenna 

hæfni nýs kennara skv. 4. grein, töluliðum a-e, ef hann hefur enga kennslureynslu?

Óvenjulegt er að binda almenn hæfniviðmið í lög og löngu búið að sannreyna hæfni kennara með 

því að brautskrá þá úr kennaranámi. Löng hefð er fyrir faglegu trausti sem er tryggt með kröfu um 

kennaramenntun skv. lögum 87/2008.

Kennarar fylgja settum siðareglum og hæfniviðmið þessi eru síst til þess fallin að auka virðingu fyrir 
starfinu eða laða kennara að. Hæfniviðmið í lögum tíðkast ekki á Norðurlöndunum og ekki hefur verið 
sett fram sú hugmynd að lögfesta hæfniviðmið annarra starfsstétta, s.s. lækna eða lögfræðinga svo 

dæmi séu tekin.

Sérhæfð hæfni kennara, 5. grein

Kröfur til menntunar kennara mega síst vera lakari á Íslandi en í þeim löndum sem við berum okkur 
saman við. Í frumvarpinu er því miður dregið úr kröfum til sérhæfðrar menntunar og er veruleg hætta
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á að það halli á sérgreinakennslu í framhaldsskólum, verði það að lögum. Í greininni er fjallað um þá 
sérhæfingu sem kennari þarf að búa yfir til kennslu í framhaldsskóla. Þar er gerður greinamunur á 
kennslu fyrsta þreps áfanga (byrjunaráfanga) og 2. til 4. þreps áfanga. Vegna kennslu efri þrepa er 
þess í öllum tilfellum krafist að viðkomandi hafi að lágmarki grunnháskólagráðu til kennslu í 
bóklegum greinum. En vegna kennslu fyrsta þreps áfanga er einungis gerð sú krafa að viðkomandi 
hafi sérhæfingu sem nemur 90 einingum í kennslugrein sem samsvarar einu og hálfu námsári.

Vegna kennslu þriðja tungumáls skal viðkomandi hafa að lágmarki lokið námi á stigi 1.2 í háskóla sem 
er BA-gráða. Nær allir kenndir áfangar í þriðja tungumáli framhaldsskóla eru fyrsta þreps áfangar á 
meðan danska og enska er almennt kennd á 2. þrepi. Þversögnin felst því í að einungis 90 eininga 
sérhæfingu þarf til kennslu þeirra greina sem í framhaldsskóla eru aðallega kenndar á efri þrepum á 
meðan gerð er krafa um BA-gráðu vegna kennslu þriðja tungumáls sem er nær einungis kennt á fyrsta 
þrepi.

Samkeppnishæfni í raungreinum og tækni er lykill að velferð til framtíðar, tungumálakunnátta er 
mikilvæg á alþjóðavettvangi, móðurmál og félagsgreinar styrkja sjálfsmynd okkar og velferð í 
samfélagi. Mikilvægt er sem aldrei fyrr að kennarar í framhaldsskólum búi yfir djúpri og haldgóðri 
menntun í sinni sérgrein og er engan veginn fullnægjandi að íslenskukennarar og 
raungreinakennarar í framhaldsskólum geti mögulega haft einungis eins og hálfs árs nám að baki í 
þeirri grein sem þeir kenna.

Kennararáð, 7. grein

Aðkoma kennara sjálfra að fyrirhuguðu kennararáði er mun minni en aðkoma þeirra að núverandi 

mats- og undanþágunefnd. Þar eiga kennarar nú 5 fulltrúa af 12 en fá 3 af 11 í kennararáði. Það er 

ekki heillavænleg þróun. Með kennararáði fer forræði frá þeim sem hafa sérhæft sig í því að 

mennta kennara. Kennarar munu þá hafa minna um það að segja en áður hver þróun inntaks 

kennaranáms verður. Kennarar sjálfir eru best til þess fallnir af öllum sérfræðingum að fjalla um 

nám, kennslu og menntun.

Hlutverk kennararáðs (7. grein, 1.-6. töluliður) er m.a. að veita ráð um hvernig meta skuli sérhæfingu 

kennara við ráðningu. Óljóst er hvernig að þessu verður staðið og óljóst hvaða formlega umboð 
kennararáð fer með.

Leyfisbréf og flæði milli skólastiga, 8.-9. grein

Í frumvarpinu er sett fram hugmynd um að eitt leyfisbréf gildi fyrir alla kennara, óháð sérhæfingu á 
skólastigi eða í faggrein, með þeim rökum að það verði til þess að fleiri velji sér kennslu sem ævistarf, 
laun kennara muni hækka og starfsöryggi þeirra verði tryggt, starfi þeir á aðliggjandi skólastigi. Á það 

skal bent að í núgildandi lögum er einmitt gert ráð fyrir að kennarar kenni á aðliggjandi skólastigi að 

gefnum forsendum.

Eins og reifað er í greinargerð Umboðsmanns Alþingis nr. 9624/2018 og áliti Gríms Sigurðssonar hjá 
lögfræðistofunni Landslögum þarf framhaldsskólakennari sem ræður sig til kennslu sinnar faggreinar í 

8. til 10. bekk grunnskóla ekki að sækja um leyfi undanþágunefndar. Það þýðir að hann er jafnsettur 
lögunum og grunnskólakennari, enda fellur menntun hans og skilyrði fyrir ráðningu að 21. grein 

núgildandi laga nr. 87/2008 þar sem segir: „Leyfisbréf framhaldsskólakennara veitir honum heimild til
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kennslu á sérsviðisínu í 8.-10. bekkjum grunnskóla." Það er ekkert því til fyrirstöðu að ráða annan 
hvorn ótímabundið og skýrt að ekki þarf að leita heimildar undanþágunefndar.

Í áliti Umboðsmanns Alþingis nr. 9624/2018 er fjallað um launasetningu framhaldsskólakennara sem 

kennir í grunnskóla á grundvelli 21. greinar núgildandi laga. Þar bendir Umboðsmaður á að um 
launasetningu kennara í grunnskólum gildi kjarasamningur Félags grunnskólakennara og Sambands 

íslenskra sveitarfélaga. Nánari ákvarðanir um launasetningu eru til umfjöllunar hjá samstarfsnefnd 

samningsaðila. Ekkert í lögum eða reglugerðum kemur í veg fyrir að framhaldsskólakennarar í 

grunnskólum eða grunnskólakennarar í framhaldsskólum séu launasettir að jöfnu. Það er 

viðfangsefni samningsaðila og þarf ekki lagabreytingu til. Félag framhaldsskólakennara hefur t.d. 
gert kjarasamning við Fjölmennt þar sem kennarar eru jafnt launasettir óháð því hvort þeir hafi 

leyfisbréf til kennslu í leik-, grunn- eða framhaldsskóla.

Félag framhaldsskólakennara telur ekkert í núgildandi lögum koma í veg fyrir að starfsöryggi og 

jafnræði kennara sem starfa á aðliggjandi skólastigum sé tryggt. 

Ráðningar, 11. grein

Það er afar óljóst í frumvarpinu hvernig fara á með forgang umsækjanda til ráðningar. Lögverndun 

starfsheitis kennara felur í sér forgang þegar ráðið er í starf til kennslu.

Tökum sem dæmi:

Umsækjandi 1: Kennari með B.Ed. próf en 90 eininga sérhæfingu í stærðfræðikennslu 
grunnskólanemenda.

Umsækjandi 2: Stærðfræðingur með meistaragráðu í stærðfræði án kennsluréttinda.

Hvorn skal ráða? Samkvæmt 11. grein frumvarpsdraganna skal umsækjandi hafa öðlast leyfi til þess 
að nota starfsheitið kennari og hafa þá sérhæfingu sem tilgreind er í auglýsingu. Á grundvelli þess ber 
að ráða þann sem hefur leyfisbréf til kennslu, s.s. þann sem hefur minni fagmenntun. Þessi 

stærðfræðingur gæti mögulega orðið fyrirtaks kennari, bætt við sig 60 einingum í kennslufræði og 

öðlast full starfsréttindi. Margir okkar bestu framhaldsskólakennara hófu sinn kennsluferil einmitt 
svona.

Auglýsingar, 12. grein

Í 12. grein segir að mennta- og menningarmálaráðuneyti, fjármála- og efnahagsráðuneyti og 
Samband íslenskra sveitarfélaga muni gefa sameiginlega út leiðbeiningar um verklag við ráðningar 
kennara og stjórnenda við leik-, grunn- og framhaldsskóla. Óljóst er hvað þetta felur í sér.

Sérstök tilvik við ráðningar í grunn- og framhaldsskóla, 17. grein

Gert er ráð fyrir að sérfræðingar sem sinna kennslu í framhaldsskólum uppfylli skilyrði um 

sérhæfingu. Byggir slíkt á veikum grunni samkvæmt orðalagi greinarinnar og er viðbúið að 
kærumálum muni fjölga talsvert þegar umsækjendur eru metnir á grundvelli sérhæfingar annars
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vegar og leyfisbréfs hins vegar. Hvert verður gildi lögverndunar starfsheitisins ef stjórnendum er í 
sjálfsvald sett hvort þeir ráða kennara eða sérfræðing til starfa?

Að lokum

Menntun framhaldsskólakennara er gjörólík menntun leik- og grunnskólakennara. 
Framhaldsskólakennarar eru fyrst og fremst sérfræðingar í sinni kennslugrein, með u.þ.b. 60 til 120 
einingar í kennslufræðum og nálgast kennsluna á gjörólíkum forsendum en þegar um kennslu yngri 

barna er að ræða. Að mati Félags framhaldsskólakennara verður að taka tillit til sérstöðu stéttarinnar, 

því kennsla 18 ára ungmenna á lítið skylt við kennslu 8 ára barna þar sem uppeldisþáttur starfsins er 
veigameiri.

Frumvarp til nýrra laga um menntun kennara er hluti af aðgerðaráætlun stjórnvalda sem miðar að því 

að auka nýliðun og fjölga kennaranemum meðal leik- og grunnskólakennara. Aðgerðir um launað 
starfsnám og námsstyrk á þessum tveimur skólastigum hafa þegar skilað árangri. En hvað varðar 
tillögu um eitt leyfisbréf svo ólíkra fagstétta sem leik- grunn- og framhaldsskólakennarar eru, er 

vandséð hvernig hún ætti að auka nýliðun. Bætt kjör og starfsaðstæður eru greinilega það sem virkar.

Félag grunn- og leikskólakennara og stjórnendafélög þeirra styðja hugmyndir um eitt leyfisbréf. Félag 

framhaldsskólakennara setur sig ekki upp á móti því að eitt leyfisbréf verði gefið út til kennslu í leik- 

og grunnskóla á forsendum þeirra kennara sem telja það skref til framfara. Hugsanlega er það 
nærtækt, þar sem mögulega má sjá fyrir sér að fyrsta námsár háskólanna verði eins fyrir þessi 

skólastig með sérhæfingu á síðari stigum, en sameiginlegir þræðir í menntun 

framhaldsskólakennara við menntun og kennslu yngri nemenda eru vandfundnir. Það er mikilvægt 
að hafa í huga að flestir framhaldsskólakennarar velja sér kennslu sem atvinnu að loknu 
sérgreinanámi og hafa oftar en ekki starfað um skeið við sína sérgrein utan skólakerfisins, meðan t.d. 
grunn- og leikskólakennarar sérhæfa sig í kennslufræði og stefna strax í upphafi náms síns á kennslu.

Það er umhugsunarefni ef Alþingi ætlar að samþykkja lög um menntun heillar starfsstéttar þvert á 

vilja hennar. Stétt framhaldsskólakennara stendur sameinuð að baki þeirri skoðun að með því að 
leggja að jöfnu leyfisbréf framhaldsskólakennara og kennara barna á grunn- og leikskólaaldri sé um 

að ræða afturför í fagmennsku kennara í framhaldsskólum landsins. Hún byggir fyrst og fremst á 

sérhæfingu hverrar kennslugreinar þar sem djúp þekking á viðfangsefninu er frumforsenda góðs 
kennara. Um þessar mundir sinna þúsundir menntaðra kennara á Íslandi öðrum störfum fyrir hærri 

laun og betri starfsaðstæður en starfandi kennurum bjóðast í grunn- og leikskólum. Það liggur í 
augum uppi að heilladrýgra væri að laða þetta fólk sem nú þegar hefur lokið námi til kennslu með 

aðgerðum sem ekki rýra gæði náms og draga úr nauðsynlegri sérhæfingu og hafa aðgerðir stjórnvalda 
sem fela í sér bætt kjör þegar sýnt að það virkar.

Meðfylgjandi er álit Gríms Sigurðssonar hjá lögfræðistofunni Landslögum þar sem færð eru rök fyrir 
því að 21. grein núgildandi laga og varðar heimildir kennara til kennslu á aðliggjandi skólastigum 

dugar og tryggir bæði réttindi og starfsöryggi kennara sem uppfylla skilyrði greinarinnar um menntun.
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Launasetning verður ekki ákvörðuð af hálfu löggjafans, það er viðfangsefni samningsaðila og einfalt 

viðfangsefni næstu kjarasamninga að vinna að því. Ég árétta að mikil andstaða er við frumvarpið 

innan raða okkar félagsmanna, tæplega 700 framhaldsskólakennarar hafa skorað á ráðherra að 

falla frá þessum hugmyndum (sjá https://listar.island.is/Stydium/46) og kennarafélög 15 

framhaldsskóla hafa ályktað formlega gegn frumvarpinu (sjá meðfylgjandi).

Reykjavík, 30. apríl 2019 

Fyrir hönd stjórnar Félags framhaldsskólakennara,

Guðríður Eldey Arnardóttir formaður
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ÁLYKTUN KENNARAFÉLAGS BORGARHOLTSSKÓLA 
um eitt leyfisbréf til kennara óháð skólastigum

28. febrúar 2019

Félagar í Kennarafélagi Borgarholtsskóla mótmæla harðlega hugmyndum um eitt leyfisbréf til 
kennara óháð skólastigum.

Hvert skólastig krefst sérstakrar nálgunar sem endurspeglast í menntun kennara. Nemendur eiga 
kröfu á bestu mögulegu menntun og hún næst með því að kennarar þeirra hafi sérþekkingu og 
sérhæfingu í kennslugrein og á því stigi sem þeir kenna á. Kennaranámið miðast að því að hlúa að 
þessari sérþekkingu og það hentar best hagsmunum nemenda að hafa sérmenntaða kennara í 
gegnum öll skólastig.

Kennarafélag Borgarholtsskóla skorar á mennta- og menningarmálaráðherra að hætta við hugmyndir 
sínar um eitt sameiginlegt leyfisbréf til allra kennara.

Borgarholtsskóla, Reykjavík 
Guðrún Guðjónsdóttir, forkona KFBHS

ÁLYKTUN KENNARAFÉLAGS FJÖLBRAUTASKÓLA SNÆFELLINGA 
vegna hugmynda um eitt leyfisbréf kennara

Stjórn kennarafélags Fjölbrautaskóla Snæfellinga mótmælir harðlega þeim breytingum sem reifaðar 
hafa verið af yfirvöldum menntamála hér á landi og hefur ályktað eftirfarandi:

Ef tilgangur slíkra breytinga á að vera að auka flæði á milli skólastiga, er sá möguleiki þegar til staðar í
21. gr. núgildandi laga nr. 87 frá 2008 um menntun og ráðningu kennara.

Ef á að breyta menntakerfinu hér á landi með því að eitt leyfisbréf gildi fyrir öll skólastig þarf að 
umbylta inntaki allrar kennaramenntunar. Framhaldsskólakennarar eru alla jafna með þriggja ára 
háskólagráðu í faggrein (BA) hið minnsta og flestir með meistarapróf auk viðbótarnáms í 
kennslufræðum. Grunn- og leikskólakennarar hafa sömuleiðis alla jafna meistarapróf, að 
meginuppistöðu í uppeldis- og kennslufræðum með áherslu á námsgrein og aldursstig nemenda. 
Vegna ólíkrar sérhæfingar kennara skólastiganna og ólíkra þarfa nemenda þeirra, teljum við fráleitt 
að ætla kennurum að hafa hæfni til kennslu allra aldurshópa.

Það að færa skólastjórnendum völd til að ráða inn þá einstaklinga sem þeim sýnist svo framarlega 
sem þeir hafi leyfisbréf teljum við ekki af hinu góða. Ef grunn- eða leikskólakennari með leyfisbréf 
sækir t.d. um stöðu stærðfræðikennara við framhaldsskóla á móti stærðfræðingi án leyfisbréfs þá 
fengi réttindamanneskjan væntanlega stöðuna. Þetta yrði stórt skref aftur á bak og við erum þess 
fullviss að verði þessar breytingar að veruleika muni þær valda óafturkræfum skaða fyrir íslenskt 
samfélag.

Stjórn kennarafélags Fjölbrautaskóla Snæfellinga mótmælir þessum hugmyndum því harðlega og 
vonar að menntamálaráðherra endurskoði afstöðu sína. Þess er vænst að viðkvæðið: Framkvæma 
fyrst, spyrja svo að leikslokum verði ekki haft að leiðarljósi, því: „Dýr myndi Hafliði allur ef svo skyldi 
hver limur".

f.h . Kennarafélags Fjölbrautaskóla Snæfellinga,
Erna Guðmundsdóttir, formaður 
Jakob Bragi Hannesson, trúnaðarmaður



ÁLYKTUN KENNARAFÉLAGS FJÖLBRAUTASKÓLA SUÐURNESJA

17. desember 2018

Kennarafélag Fjölbrautaskóla Suðurnesja mótmælir harðlega hugmyndum um að gefið verði út eitt 
leyfisbréf til kennara óháð skólastigum, þ.e. leik-, grunn- og framhaldsskólastigi.

Félagsmenn hafa áhyggjur af því að ef af þessu verður þá muni nemendur ekki fá þá kennslu sem þeir 
eiga rétt á. Kennarar sem ráðist til starfa hafi ekki þá menntun og sérþekkingu á skólastiginu sem 
nauðsynleg er til þess að koma til móts við þarfir nemenda og veita þeim sem besta menntun.

Félagsmenn hafa áhyggjur af því að þetta verði til þess að skólar verði ekki í stakk búnir til þess að 
sinna hlutverki sínu eins og best er á kosið og skólastarfi muni hraka.

Kennarafélag Fjölbrautaskóla Suðurnesja lýsir yfir þungum áhyggjum af þeim grundvallarbreytingum 
á fyrirkomulagi menntunar ungdómsins sem birtist í slíkum framkomnum hugmyndum, og telur 
breytingarnar að öllu leyti varhugaverðar.

ÁLYKTUN KENNARAFÉLAGS FJÖLBRAUTASKÓLANS Í GARÐARBÆ 
vegna hugmynda um eitt leyfisbréf kennara

3. desember 2018

Stjórn og félagar Kennarafélags Fjölbrautaskólans í Garðabæ mótmæla hugmyndum sem komið hafa 
fram um eitt leyfi fyrir alla kennara á leik, grunn- og framhaldsskólastigi. Einnig tökum við heilshugar 
undir þær yfirlýsingar sem komið hafa fram um málið.

Við álítum að stjórnvöld og yfirvöld menntamála þurfi miklu frekar að horfa til annarra þátta í 
menntakerfi landsins, með það að markmiði að bæta menntun á Íslandi. Þá teljum við mikilvægt að 
fara í aðgerðir sem auka veg og virðingu kennarastarfsins hér á landi.

Eitt sameiginlegt leyfisbréf leysir því ekki vanda menntakerfisins á Íslandi og telur félagið að þetta 
muni draga úr vægi og rýra sérþekkingu og sérhæfingu hvers skólastigs.

Nýlega var nám til stúdentsprófs stytt um eitt ár og við það tapaðist ákveðin breidd í námi. Því miður. 
Framhaldsskólakennarar og nemendur hafa verið að aðlaga sig að þeim breytingum og sýnt mikinn 
sveigjanleika í því. Það er mikilvægt að kennarar fái svigrúm til þess að gera sem best úr þeirri 
breytingu. Nýtt og frekara umrót er því ónauðsynlegt að okkar mati.

Fyrir hönd Kennarafélags FG,
Gunnar Hólmsteinn Ársælsson, formaður

ÁLYKTUN KENNARAFÉLAGS FLENSBORGARSKÓLANS Í HAFNARFIRÐI 
vegna hugmynda um eitt leyfisbréf fyrir öll skólastig

Kennarafélag Flensborgarskólans í Hafnarfirði mótmælir hugmyndum um að gefið verði út eitt 
leyfisbréf fyrir öll skólastig. Kennsla á framhaldsskólastigi krefst sérhæfingar sem er ólík þeirri sem 
önnur skólastig krefjast. Sérhæfing fagkennara er nauðsynleg framhaldsskólum og mun breyting á 
leyfisbréfum rýra gildi hverskonar sérhæfingar sem kennarar hafa. Enn fremur er það álit félagsins að 
það eigi við um sérhæfingu allra kennara á öllum skólastigum. Með breytingum sem þessum er 
fullljóst að menntamálaráðuneyti forgangsraði hagsmunum skrifræðis ofar hagsmunum menntunar á 
Íslandi.



Þá vill félagið lýsa yfir stuðningi við ályktun félagsfundar FF sem haldin var 19. nóvember síðastliðinn 
sem og annarra kennarafélaga sem ályktað hafa um sama mál á síðustu dögum og vikum.

Fyrir hönd kennarafélags Flensborgarskólans í  Hafnarfirði,
Heimir Björnsson, formaður

ÁLYKTUN KENNARAFÉLAGS FRAMHALDSSKÓLANS Í MOSFELLSBÆ 
vegna hugmynda um eitt leyfisbréf til kennara áháð skólastigum

Félagar í Kennarafélagi Framhaldsskóla Mosfellsbæjar mótmæla harðlega hugmyndum um eitt 
leyfisbréf til kennara óháð skólastigum.

Hvert skólastig krefst sérstakrar nálgunar, sem krefst sérþekkingar á hverju stigi fyrir sig. Nemendur 
eiga kröfu á bestu mögulegu menntun og hún næst með því að kennarar þeirra hafi sérþekkingu og 
sérhæfingu í kennslugrein og á því stigi sem þeir kenna á. Kennaranámið miðast að því að hlúa að 
þessari sérþekkingu og það hentar best hagsmunum nemenda að hafa sérmenntaða kennara í 
gegnum öll skólastig. Viðurkenna þarf að kennsla á öllum skólastigum krefst sérfræðiþekkingar. 
Kennarafélag Framhaldsskólans í Mosfellsbæ skorar á mennta- og menningarmálaráðherra að hætta 
við hugmyndir sínar um eitt sameiginlegt leyfisbréf til allra kennara.

Framhaldsskólanum í Mosfellsbæ, Mosfellsbæ
Björk Ingadóttir, forkona Kennarafélagsins í Mosfellsbæ 

ÁLYKTUN KENNARAFÉLAGS KVENNASKÓLANS Í REYKJAVÍK

30. nóvember 2018

Kennarafélag Kvennaskólans í Reykjavík, Krákan, mótmælir harðlega hugmyndum um að gefið verði 
út eitt leyfisbréf til kennara óháð skólastigum. Í kennaranámi eru ólíkar áherslur fyrir hvert skólastig 
enda þarfir nemenda hvers stigs mismunandi. Því verða leyfisbréf að miðast við markmið hvers 
skólastigs fyrir sig. Með hugmyndunum um eitt leyfisbréf er vegið að sérþekkingu kennara og 
sérhæfingu á hverju skólastigi. Auk þess eru hagsmunir nemenda ekki hafðir að leiðarljósi. 
Kennarafélagið mælist til þess að efni kennaramenntunarlaga um heimild kennara til að kenna í 
samræmi við menntun sína á aðliggjandi skólastigi komist í framkvæmd.

Kennarafélag Kvennaskólans lýsir hér með yfir fullum stuðningi við ályktun félagsfundar FF sem 
haldinn var 19. nóvember síðastliðinn þar sem hugmyndum um eitt leyfisbréf var mótmælt. 
Kennarafélagið sendir stjórn FF stuðnings- og baráttukveðjur í þeirri vinnu sem framundan er og 
þetta mál varðar.

ÁLYKTUN KENNARAFÉLAGS MENNTASKÓLANS AÐ LAUGARVATNI

26. nóvember 2018

Félagsfundur Kennarafélags Menntaskólans að Laugarvatni, haldinn 26. nóvember 2018, mótmælir 
hugmyndum um að gefið verði út eitt leyfisbréf til kennara óháð skólastigum, þ.e. á leik-, grunn- og 
framhaldsskólastigi.



Félagið telur að þessar hugmyndir séu ekki til þess fallnar að hagsmunir nemenda séu hafðir í 
fyrirrúmi. Vegið sé að faglegum forsendum hvers skólastigs fyrir sig og farið sé á svig við þá 
meginreglu framhaldsskólans að kennarar skuli hafa fagþekkingu og leyfisbréf í viðkomandi 
kennslunámsgrein.

Félagið telur réttara að leita annarra leiða til að koma í veg fyrir kennaraskort.

Samþykkt samhljóða á áðurnefndum fundi.

ÁLYKTUN KENNARAFÉLAGS MENNTASKÓLANS Á EGILSSTÖÐUM

11. febrúar 2019

Kennarafélag Menntaskólans á Egilsstöðum mótmælir harðlega hugmyndum um að gefið verði út eitt 
leyfisbréf fyrir alla kennara.

Ólík skólastig krefjast ólíkrar nálgunar. Kennaramenntun í landinu miðast við þrj ólík skólastig. 
Framhaldsskólakennarar hafa nauðsynlega sérkþekkingu í sínum fögum til að kenna námsgreinar 
miðað við námsefni og kröfur til nemenda á framhaldsskólastigi. Það er í meira lagi undarlegt að 
sérþekking skipti skyndilega ekki máli.

Hagsmundir nemenda virðast ekki hafðir að leiðarljósi ef ólík menntun kennara veitir eitt leyfisbréf 
óháð skólastigum. Til hvers er þá sérhæfing í námi kennara?

Kennarafélag Menntaskólans á Egilsstöðum skorar á menntamálaráðhera að hætta við fyrirhugaðar 
breytingar varðandi eitt leyfisbréf óháð skólastigum og standa þannig vörð um menntun í landinu.

Menntaskólanum á Egilsstöðum,
Árni Friðriksson, formaður KFME 

ÁLYKTUN KENNARAFÉLAGS MENNTASKÓLANS Á ÍSAFIRÐI

4. desember 2018

Áskorun til mennta- og menningarmálaráðherra, Lilju Daggar Alfreðsdóttur.

Kennarafélag Menntaskólans á Ísafirði mótmælir harðlega hugmyndum um eitt leyfisbréf fyrir 
kennara óháð skólastigum.

Gildandi lög um kennaramenntun endurspegla öfugt við ofangreint að kennarar á öllum þremur 
skólastigunum þurfi bæði öfluga menntun í kennarafræðum og meiri sérhæfingu en eldri lög gerðu 
kröfu um. Kröfur um sérhæfingu hafa aukist í kennslugreinum eða á fagsviðum á öllum 
skólastigunum. Þá hafa kröfur til verðandi framhaldsskólakennara um kennslufræðimenntun einnig 
aukist. Rökin fyrir þessum breytingum voru meðal annars almenn þörf fyrir meiri menntun og 
sérfræðiþekkingu. Eitt leyfisbréf fyrir öll skólastig er algjörlega andstætt slíkri fagþekkingu. Það er t.d. 
algjörlega glórulaust að okkar mati að kennarar í framhaldsskólum fari að kenna í leikskólum. 
Hagsmunir nemenda eru einnig fyrir borð bornir með þessari fyrirhuguðu breytingu að okkar mati.

Það er heldur ekki að sjá að þessi fyrirhugaða breyting muni ráða bót á kennaraskorti en bent skal á 
að 21. grein laga nr. 87 frá árinu 2008 opnar á möguleika til að nýta krafta kennara á samhliða 
skólastigum ef skortur er á kennurum þ.á.m. kennurum til að kenna á grunnskólastigi.

Kennarafélag MÍ skorar því á mennta- og menningarmálaráðherra að hætta við hugmyndir um eitt 
leyfisbréf kennara fyrir öll skólastig.



Menntaskólanum á Ísafirði,
Emil Ingi Emilsson, formaður KFMÍ 

ÁLYKTUN KENNARAFÉLAGS MENNTASKÓLANS Í KÓPAVOGI 
frá félögum FF og FS

23. nóvember 2018

Kennarafélag Menntaskólans í Kópavogi mótmælir hugmyndinni um að gefið verði út eitt leyfisbréf til 
kennara óháð skólastigum.

Sú kennsla sem fram fer á hverju skólastigi fyrir sig er ólík og þarfir nemenda hvers stigs mismunandi. 
Kennaranám byggir á því að auka hæfni og getu kennarans til að kenna á hverju skólastigi fyrir sig.
Það þjónar ekki hagsmunum nemenda að gefa út eitt leyfisbréf þar sem kennarar með mismunandi 
fagþekkingu geti kennt á öllum skólastigum. Það hlýtur að verða að horfa til þess hve mismunandi 
námið er á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi og miða leyfisbréfið við markmið hvers skólastigs fyrir 
sig. Menntakerfið skal ávallt hafa fyrst og fremst hagsmuni nemenda að leiðarljósi.

Fyrir vikið telur Kennarafélag Menntaskólans í Kópavogi hugmyndina um sameiginlegt leyfisbréf á 
skólastigunum þremur vera vanhugsaða og mótmælir því kröftuglega þessum áformum.

ÁLYKTUN KENNARAFÉLAGS MENNTASKÓLANS Í REYKJAVÍK

19. nóvember 2018

Félag kennara Menntaskólans í Reykjavík mótmælir harðlega öllum hugmyndum um að gefið verði út 
eitt leyfisbréf til kennara óháð skólastigum, þ.e. leik-, grunn- og framhaldsskólastigi.

Telur félagið einkar mikilvægt að huga að þörfum og nauðsynjum hvers skólastigs fyrir sig og álítur 
hugmyndir um eitt leyfisbréf fyrir öll skólastig gjörsamlega óverjandi ef hafa eigi hagsmuni nemenda í 
fyrirrúmi. Með hugmyndunum sé alvarlega vegið að faglegum forsendum hvers skólastigs fyrir sig, 
sem og þeim grundvallarmannréttindum nemenda að tryggja þeim bestu fáanlegu menntun á hverju 
skólastigi. Má benda á að almennt megi stórlega efast um færni og sérhæfingu kennara af einu 
skólastigi til að ráðast í kennslu á öðru. Telur Félag kennara Menntaskólans í Reykjavík því að með 
slíkum hugmyndum sé gróflega vikið frá öllum þeim faglegu kröfum sem fylgt hafa hverju skólastigi.

Fyrir vikið lýsir Félag kennara Menntaskólans í Reykjavík yfir þungum áhyggjum af þeim 
grundvallarbreytingum á fyrirkomulagi menntunar ungdómsins sem birtist í slíkum framkomnum 
hugmyndum, og telur breytingarnar að öllu leyti varhugaverðar.

ÁLYKTUN KENNARAFÉLAGS MENNTASKÓLANS VIÐ HAMRAHLÍÐ 
áskorun til mennta- og menningarmálaráðherra, Lilju Daggar Alfreðsdóttur

23. nóvember 2018

Kennarafélag Menntaskólans við Hamrahlíð mótmælir harðlega hugmyndum um eitt leyfisbréf fyrir 
kennara óháð skólastigum. Leikskólar, grunnskólar og framhaldsskólar eiga það sameiginlegt að þar 
fer fram menntun. Hún er hins vegar með afar ólíku sniði og krefst sérþekkingar á hverju stigi fyrir sig.

Kennarafélag MH krefst þess að fagleg sérhæfing verði virt. Tryggja skal að nemendur hljóti alltaf 
bestu mögulega menntun. Viðurkenna þarf að kennsla á öllum skólastigum krefst sérfræðiþekkingar. 
Eitt leyfisbréf fyrir öll skólastig er aðför að fagþekkingu og sérhæfingu. Hætta er á að það leiði af sér 
faglega hnignun.



Eitt leyfisbréf fyrir öll skólastig mun ekki bæta kennaraskort. Gríðarleg vinna var lögð í samningu laga 
nr. 87 frá 2008 um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og 
framhaldsskóla. Bent skal á að 21. grein þeirra opnar á möguleika til að nýta krafta kennara á 
samhliða skólastigum ef skortur er á kennurum. Augljósa lausnin á kennaraskorti er hins vegar að 
bæta kaup þeirra og kjör.

Kennarafélag MH skorar á mennta- og menningarmálaráðherra að hætta við hugmyndir um eitt 
leyfisbréf kennara fyrir öll skólastig.

Menntaskólanum við Hamrahlíð,
Guðlaug Guðmundsdóttir formaður KFMH 

ÁLYKTUN KENNARAFÉLAG MENNTASKÓLANS VIÐ SUND

22. nóvember 2018

Aðalfundur Sundamanna, kennarafélags í Menntaskólans við Sund haldinn 22. nóvember 2018 lýsir 
yfir fullum stuðningi við allt það sem fram kom í ályktun félagsfundar FF frá því mánudaginn 19. 
nóvember sl.. Þá lýsa Sundamenn einnig yfir fullum stuðningi við stjórn FF og sendir henni 
baráttukveðjur í þeirri vinnu sem hún stendur frammi fyrir í tengslum við hugmynd ráðherra um að 
gefið verði út eitt leyfisbréf til kennara óháð skólastigum.

ÁLYKTUN KENNARAFÉLAGS TÆKNISKÓLANS 
um tillögu um útgáfu eins leyfisbréfs fyrir öll skólastig

Stjórn Kennarafélags Tækniskólans mótmælir harðlega þeirri tillögu að gefið verði út eitt leyfisbréf 
fyrir öll skólastig. Með þessum hugmyndum er vegið að sérþekkingu kennara og sérhæfingu á hverju 
skólastigi og er slíkt síst til þess fallið að efla skólastarfið. Hagsmunir nemenda á framhaldsskólastigi 
eru fyrir borð bornir með þessari tillögu þar sem ætla má að nái hún fram að ganga slakni á kröfum 
um sérmenntun kennara fyrir skólastigið.

Kennarafélag Tækniskólans telur því að hér sé um aðför að faglegri sérþekkingu að ræða og að 
hagsmunir nemenda séu hér ekki hafðir að leiðarljósi. Stjórn félagsins mælist til þess að efni 
kennaramenntunarlaga um heilmild kennara til að kenna í samræmi við menntun sína á aðliggjandi 
skólastigi komist í framkvæmd sem fyrst.

Fyrir hönd kennarafélags Tækniskólans,
Hlöðver Eggertsson formaður



L A N D S L Ö G

Á L IT S G E R Ð

UM STARFSRÉTTINDI FRAMHALDSSKÓLAKENNARA Í EFSTU BEKKJUM 

GRUNNSKÓLA

Til: Guðríðar Arnardóttur / Félags framhaldsskólakennara

Frá: Grími Sigurðssyni / Landslögum

Dags.: 16. apríl 2019

Félag framhaldsskólakennara hefur óskað eftir því að undirritaður fjalli um og veiti svör 

við eftirfarandi álitaefnum:

1. Getur framhaldsskólakennari fengið ráðningu án undanþágu til kennslu sinnar 

greinar í efstu bekkjum grunnskóla á grundvelli 21. gr. laga 87/2008 um menntun 

og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla?

2. Uppfyllir framhaldsskólakennari skilyrði fyrir ótímabundinni ráðningu og á þar 

með rétt til að njóta sömu starfsréttinda og kennari með leyfisbréf sem 

grunnskólakennari?

3. Er unnt að álykta með sama hætti á grundvelli 21. gr. ofangreindra laga hvernig 

skuli fara með ráðningu grunnskólakennara vegna kennslu grunnáfanga í 

framhaldsskóla, uppfylli hann skilyrði um 120 eininga nám í þeirri kennslugrein 

sem honum er ætlað að kenna?
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I. Almennt

Í 21. gr. laga nr. 87/2008 um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við 

leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla er fjallað um gildissvið og útgáfu leyfisbréfa til 

handa kennurum. Samkvæmt 1. málsl. 1. mgr. ákvæðisins veitir leyfisbréf kennurum 

rétt til að nota starfsheitin leikskólakennari, grunnskólakennari og 

framhaldsskólakennari og þar með sinna þeim störfum sem skilgreind eru í 3., 4. og 5. 

gr. laganna. Í 2. málsl. 1. mgr. 21. gr. segir að um gildissvið leyfisbréfa gildi til viðbótar 

eftirfarandi reglur:

1. Leyfisbréf grunnskólakennara sem sérhæft hefur sig í kennslu yngri barna veitir honum 
heimild til kennslu elstu aldursflokka í leikskólum.

2. Leyfisbréf leikskólakennara sem sérhæft hefur sig í kennslu eldri barna veitir honum
heimild til kennslu í 1.-3. bekkjum grunnskóla.

3. Leyfisbréf framhaldsskólakennara veitir honum heimild til kennslu á sérsviði sínu í 8.-10. 
bekkjum grunnskóla.

4. Leyfisbréf grunnskólakennara sem lokið hefur a.m.k. 120 námseininga sérmenntun í
kennslugrein veitir honum heimild til kennslu á sérsviði sínu í byrjunaráföngum
framhaldsskóla.

Af skýru orðalagi ákvæðisins má því vera ljóst að með stoð í þessum fjórum töluliðum 

er grunnskóla-, leikskóla- og framhaldsskólakennurum heimilað að starfa við aðrar 

skólastofnanir en starfsheiti þeirra vísar til. Þessi skýring ákvæðisins hefur ótvíræða stoð 

í greinargerð með ákvæðinu sem síðar varð að 21. gr. laganna, en þar segir:

Í greininni er því nánar lýst hvert geti verið gildissvið leyfisbréfs á tilteknu skólastigi. Í 
fyrsta lagi er vísað til þess að leyfisbréf grunnskólakennara sem sérhæft hefur sig í kennslu 
yngri barna veiti honum heimild til kennslu elstu aldursflokka í leikskólum. Í öðru lagi 
að leyfisbréf leikskólakennara sem sérhæft hefur sig í kennslu eldri barna veiti honum 
heimild til kennslu í 1.-3. bekkjum grunnskóla. Í þriðja lagi að leyfisbréf 
framhaldsskólakennara veiti honum heimild til kennslu á sérsviði sínu í 8.-10. bekkjum 
grunnskóla og í fjórða lagi að leyfisbréf grunnskólakennara sem lokið hefur a.m.k 120 
eininga sérmenntun í kennslugrein veiti honum heimild til kennslu á sérsviði sínu í 
byrjunaráföngum framhaldsskóla. Með þessu fyrirkomulagi er stuðlað að ákveðnum 
sveigjanleika milli skólastiga. Til þess að gildissvið leyfisbréfs fá i rýmra gildissvið verður 
hlutaðeigandi kennari að framvísa skriflegum gögnum um að hann hafi þá sérhæfingu og 
menntun sem vísað er til í ákvæðinu.
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Í nefndaráliti menntamálanefndar, sem veitt var við meðferð frumvarpsins á Alþingi, er 

framangreindur skilningur áréttaður. Þar segir (en rétt er að taka fram að 24. gr. 

frumvarpsins, sem nefndin vísar til, varð síðar að 21. gr. laganna):

Það er álit nefndarinnar að góð menntun sé ekki síður mikilvæg á leikskólastigi en á 
öðrum stigum skólastarfs. Enn fremur sé mikilvægt að sambærilegar menntunarkröfur 
séu gerðar til leikskólakennara og grunnskólakennara með tilliti til samfellu í skólastarfi. 
Álítur nefndin því að möguleiki á flæði kennara milli aðliggjandi skólastiga, sbr. 24. gr. 
frumvarpsins, sé mikilvæg nýjung í skólastarfi. Það gefi meðal annars færi á því að í 
yngstu bekkjum grunnskóla geti komið inn sjónarmið leikskólakennara í kennsluháttum. 
Telur nefndin að grundvöllurfyrir þessu flæði kennara milli skólastiga sé sá að kröfur til 
kennaramenntunar verði þær sömu á mismunandi skólastigum. Leggur nefndin því ekki 
til breytingar á 3. gr. frumvarpsins.

Í framsöguræðu menntamálaráðherra með frumvarpinu var enn hnykkt á sama 

skilningi á lagaákvæðinu:

Í fyrsta sinn er gert ráð fyrir sérhæfingu í leyfisbréfi á grunnskólastigifyrir fólk sem hefur 
fagmenntun á ákveðnu sviði ásamt kennslu- og uppeldisfræði. Ég hef þegar talað um 
lögverndun á starfsheiti og starfsréttindum leikskólakennara. Gildissvið leyfisbréfa 
leikskólakennara, grunnskólakennara og framhaldsskólakennara er útvíkkað til 
aðliggjandi skólastiga þannig að viðkomandi kennarar hafi einnig heimild til að kenna 
ákveðnum aldursflokkum eða á sérsviði sínu. Er þetta m.a. gert til að stuðla að ákveðnum 
sveigjanleika á milli skólastiga og að mínu mati líka til að auðvelda sveitarfélögunum að 
bjóða upp á fjölbreytt skólaform og námsbrautir innan sinna raða. Ég get nefnt og hef oft 
nefnt í þessu samhengi Krikaskóla í Mosfellsbæ sem er verið að setja á laggirnar. Það er 
skóli frá 1-9 ára. Það er ekkert óeðlilegt að við bjóðum þá upp á kennaranám sem taki til 
þess skóla þannig að kennaramenntun verði flæðandi á milli skólastiga, að kennarar á 
neðri stigum grunnskóla geti kennt í leikskóla og öfugt. Hið sama gildir varðandi 
framhaldsskólakennara og grunnskólakennara á efri stigum grunnskóla þannig að það er 
verið að efla samfelluna með þessu og fjölga tækifærum.

Sömu sjónarmið komu fram í ræðum þingmanna um frumvarpið.1

1 Sjá t.d. ræðu Einars Más Sigurðarsonar, þar sem segir m.a.: „Það er líka ánægjulegt að verið er að 
auka svigrúm kennsluréttinda á milli skólastiganna. Það er eðlilegt að svo sé gert í þeirri þróun sem verið
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Af orðalagi laga nr. 87/2008, athugasemdum í greinargerð með frumvarpi því sem varð 

að lögunum, áliti menntamálanefndar Alþingis, ummælum menntamálaráðherra í 

framsöguræðu og umræðum á Alþingi er að mínu mati ljóst að til að starfa sem leik-, 

grunn- eða framhaldsskólakennari þarf einstaklingur annað hvort að uppfylla skilyrði 3.,

4. eða 5. gr. laganna um að vera leik-, grunn- eða framhaldsskólakennari eða uppfylla 

skilyrði 1.-4. tl. 1. mgr. 21. gr. laganna um að vera leik-, grunn- eða 

framhaldsskólakennari sem uppfyllir skilyrði ákvæðisins til að starfa við aðliggjandi 

skólastig.

II. Svör við álitaefnum

1. Getur framhaldsskólakennari fengið ráðningu án undanþágu til kennslu sinnar greinar 
í efstu bekkjum grunnskóla á grundvelli 21. gr. laga 87/2008 um menntun og ráðningu 
kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla?

Í 3. tl. 1. mgr. 21. gr. laga nr. 87/2008 segir að leyfisbréf framhaldsskólakennara veiti 

honum heimild til kennslu á sérsviði sínu í 8.-10. bekkjum grunnskóla. Eins og fram 

kemur í kafla I er með orðalagi laganna, athugasemdum í greinargerð, nefndaráliti og 

ummælum menntamálaráðherra mælt fyrir um að ákvæðið geymi sjálfstæða heimild 

fyrir framhaldsskólakennara til að starfa við kennslu á sínu sérsviði við 8.-10. bekki 

grunnskóla. Ég tel því að ráða megi af skýru orðalagi laganna að 

framhaldsskólakennarar sem falla undir ákvæði 3. tl. 1. mgr. 21. gr. laganna uppfylli þar 

með skilyrði til að kenna við grunnskóla og þurfi ekki undanþáguheimild til að sinna 

slíkum störfum.

hefur undanfarið þar sem skil milli skólastiganna verða í raun æ óljósari. Ég held reyndar að þetta sé af 
hinu góða og þannig eigi það að vera. Við eigum að tryggja að flæðið á milli skólastiganna sé sem eðlilegast 
og fjölbreytilegast þannig að ekki sé verið að negla niður hvar ákveðnir hlutir byrja og enda, heldur þreifi 
menn sig áfram með það og taki að sjálfsögðu fyrst og fremst tillit til nemendanna sjálfra."
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Fjallað er um undanþágur í IV. kafla laganna. Í 2. mgr. 18. gr. (sem heyrir undir IV. kafla) 

kemur fram sú meginregla að engan megi ráða til kennslu við grunnskóla nema þann 

sem uppfyllir ákvæði laganna þar að lútandi. Í 3. mgr. 18. gr. er að finna undantekningu 

frá 2. mgr., þar sem heimilað er við tilteknar aðstæður og að uppfylltum skilyrðum um 

undanþágur, að ráða aðra til kennslustarfa við grunnskóla en þá sem hafa heimild 

samkvæmt lögunum til kennslu við grunnskóla. Í almennum athugasemdum við IV. 

kafla frumvarpsins sem varð að lögunum segir um undanþáguheimildina:

Í VI. kafla frumvarpsins eru ákvæði um undanþágur. Þar eru ákvæði um undanþágur til 
að lausráða til bráðabirgða, þó aldrei lengur en til eins árs í senn, einstaklinga sem ekki 
hafa það starfsheiti sem um ræðir. Afla þarf heimildar fyrir slíkum ráðningum á grunn- 
og framhaldsskólastigi hjá hlutaðeigandi undanþágunefnd.

Af athugasemdunum er augljóst að ákvæði um undanþágur eiga við um þá sem ekki 

hafa það starfsheiti sem um ræðir. Kennarar sem falla undir 1.-4. tl. 1. mgr. 21. gr. 

laganna hafa að mínu mati það starfsheiti sem um ræðir, enda skilgreinir ákvæðið 

gildissvið leyfisbréfa þeirra sem kennara. Með öðrum orðum nær leyfisbréf 

framhaldsskólakennara, sem fellur undir 3. tl. 1. mgr. 21. gr. laganna, til þess að starfa 

sem grunnskólakennari við kennslu 8.-10. bekkja á sínu sérsviði. Þar af leiðandi þarf 

hann ekki undanþágu til að sinna því starfi, enda hefur hann það starfsheiti sem um 

ræðir.

2. Uppfyllir framhaldsskólakennari skilyrði fyrir ótímabundinni ráðningu og á þar með rétt 
til að njóta sömu starfsréttinda og kennari með leyfisbréf sem grunnskólakennari?

Eins og áður hefur komið fram tel ég að framhaldsskólakennari, sem uppfyllir skilyrði

3. tl. 1. mgr. 21. gr. laga nr. 87/2008, þurfi ekki undanþágu til kennslustarfa við 

grunnskóla samkvæmt ákvæðinu. Af því leiðir að slíkur einstaklingur uppfyllir skilyrði 

laganna til að vera ráðinn til kennslu við grunnskóla. Ákvæði 3. mgr. 18. gr. laganna um 

undanþágu fyrir lausráðningu til bráðabirgða á því ekki við um slíka ráðningu. Ég tel 

því að framhaldsskólakennari sem uppfyllir framangreind skilyrði 21. gr. laganna 

uppfylli jafnframt skilyrði til að hljóta ótímabundna ráðningu, en þurfi ekki að sæta
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tímabundinni lausráðningu á grundvelli undanþáguákvæðis 3. mgr. 18. gr. -  enda er 

hann ekki ráðinn til skólans á grundvelli þess ákvæðis.

Kjör og önnur starfsréttindi ráðast af kjarasamningi sem gildir milli viðkomandi 

stéttarfélags og þess opinbera aðila sem í hlut á. Þegar framhaldsskólakennari sem 

uppfyllir skilyrði 3. tl. 1. mgr. 21. gr. laga nr. 87/2008 ræður sig til starfa í grunnskóla, 

gildir kjarasamningur þess stéttarfélags, sem hann er aðili að, og viðkomandi 

grunnskóla, um ráðningarkjör hans. Ég hef ekki forsendur til að meta ráðningarkjör 

viðkomandi framhaldsskólakennara að öðru leyti, þ.m.t. hvort hann muni njóta sömu 

ráðningarkjara og grunnskólakennarar sem starfa við sama skóla. Ég tel þó rökrétt að 

þar sem viðkomandi framhaldsskólakennari er ekki ráðinn til grunnskólans á grundvelli

3. mgr. 18. gr. laganna á það ákvæði ekki að hafa áhrif á launakjör hans.

LANDSLÖG

3. Er unnt að álykta með sama hætti á grundvelli 21. gr. ofangreindra laga hvernig skuli 
fara með ráðningu grunnskólakennara vegna kennslu grunnáfanga í framhaldsskóla, 
uppfylli hann skilyrði um 120 eininga nám í þeirri kennslugrein sem honum er ætlað að 
kenna?

Eins og fram kemur að ofan segir í 4. tl. 1. mgr. 21. gr. laga nr. 87/2008 að 

grunnskólakennari sem lokið hefur a.m.k. 120 námseininga sérmenntun í kennslugrein 

hafi heimild til kennslu á sérsviði sínu í byrjunaráföngum framhaldsskóla. Að sama 

skapi og 3. tl. ákvæðisins veitir framhaldsskólakennara heimild til að starfa við 

grunnskóla, að uppfylltum skilyrðum, veitir 4. tl. ákvæðisins grunnskólakennurum 

heimild til að starfa við framhaldsskóla. Að mínu mati fer um ráðningu 

grunnskólakennara til framhaldsskóla, sem uppfyllir skilyrði ákvæðisins, með 

nákvæmlega sama hætti og ef ráða ætti þangað framhaldsskólakennara -  enda njóta 

báðir heimildar laganna til að starfa við framhaldsskóla sem kennarar.

Um ráðningarkjör við þær aðstæður vísa ég til þess sem fram kemur í umfjöllun um 2. 

álitaefnið að framan -  viðkomandi grunnskólakennari á rétt á að taka laun samkvæmt 

kjarasamningi sem stéttarfélagið, sem hann er aðili að, hefur gert við viðkomandi
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framhaldsskóla. Með sömu rökum og að framan tel ég að 3. mgr. 19. gr. laganna (sem er 

sambærileg 3. mgr. 18. gr., en fjallar um undanþágu til að kenna við framhaldsskóla) eigi 

ekki að ráða launakjörum viðkomandi kennara, enda er hann ekki ráðinn til 

framhaldsskólans á grundvelli þess. Ég hef hins vegar ekki forsendur til að meta hvort 

kennarinn eigi að njóta sömu kjara og aðrir framhaldsskólakennarar sem starfa við 

skólann.

LANDSLÖG

Reykjavík, 16. apríl 2019 

Grímur Sigurðsson hrl.
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Mál nr, 9624/2018

Reykjavík, 6. júlí 2018

I
Ég vísa til kvörtunar yðar, dags. 2. mars sl., sem laut að mati 

i starfsréttindum yðar og fleiru við ráðningu í stöðu 
líffræðikennara á unglingastigi viö ' Af kvörtuninni
verður ráðið að þér séuð m.a. ósáttir við að þér voruð ráðnir á kjörum 
leiðbeinanda en ekki grunnskólakennara og að ekki hafi verið tekið 
tillit til allrar kennslureynslu yðar. í kvörtuninni kemur fram að þér 
séuö ekki með sérstakt leyfisbréf sem grunnskólakennari heldur leyfi 
til að nota starfsheitið framhaldsskólakennari m.a. í líffræði, sem 
veiti yður heimild til kennslu £ þeirri námsgrein í 8.-10. bekkjum
grunnskóla, sbr. 21. gr. laga nr. 87/2008, um menntun og ráðningu kennara
og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla.

í tilefni af kvörtun yðar ritaði ég bréf 15. mars sl.
þar sem ég óskaði eftir nánar tilgreindum upplýsingum og skýringum. í 
svarbréfi sveitarfélagsins frá 18. apríl sl. kom m.a. fram að það hefði 
leitað til Sambands íslenskra sveitarfélaga vegna túlkunar á 3. tölul.
1. mgr. 21. gr. laga nr. 87/2008 og fengið þær leiðbeiningar að ákvæðið 
sneri eingöngu að heimild til ráðningar en segði ekki til um
launasetningu. Jafnframt að sótt hefði verið um leyfi fyrir ráðningu 
yðar til Menntamálastofnunar þar sem þér hefðuð ekki leyfi til að nota 
starfsheitið grunnskólakennari, sbr. 4. gr. laganna.

Framangreind svör urðu mér tilefni til að rita mennta- og 
menningarmálaráðherra bréf 4. maí sl. þar sem ég gerði grein fyrir 
kvörtun yðar nafnlaust og óskaði eftir að ráðuneyti hennar lýsti afstöðu 
sinni til nánar tilgreindra atriða. f skýringum ráðuneytisins til mín 
frá 28. maí sl. kemur fram sú afstaða þess að með orðinu
„grunnskólakennari" 1 3. mgr. 18. gr. laga nr. 87/2008 sé einungis átt 
við kennara sem hafa leyfi ráðherra til að nota það starfsheiti, sbr.
4. gr. sömu laga. Hins vegar kemur fram að ráðuneytið telji ekki þörf á 
að sækja um heimild til undanþágunefndar grunnskóla til að ráða megi 
framhaldsskólakennara til kennslu á sérsviði sínu £ 8.-10. bekk og að
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2

nefndinni bæri aö vísa slíkri umsókn frá. Síðan segir í bréfi 
ráðuneytisins:

„[E]r það afstaða ráðuneytisins að engin málefnaleg sjónarmið geti búið að baki því að gera greinarmun á starf sréttindum, ráðningarréttindum eða starfsskyldum framhaldsskólakennara. annars vegar og grunnskólakennara hins vegar, sem hefur heimild til kennslu í skilningi 3. tölul. 1. mcjr. 21. cjr. laga nr. 87/2008, enda sé kennsla beggja takmörkuð við sérsvið í 8. -10. gr. bekkgrunnskóla."
Að þessu sögðu víkur ráðuneytið að nauðsyn þess að gera breytingar 

á lögum nr. 87/2008 til að fyrirbyggja að sú staða geti komiö upp sem 
um ræðir í máli yðar og sambærilegum málum. Fram kemur að unnið sé að 
drögum að slíkri lagabreytingu.

IX
Eins og ég fæ skiliö kvörtun yðar lýtur ágreiningur málsins einkum

að launasetningu yðar vegna starfs sem líffræðikennara við --
skóla, þ.e. að þér tækjuð laun sem leiðbeinandi 2 í stað grunnskóla- 
kennara í samræmi við kjarasamning Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
Félags gmnnskólakennara, sem og mati á kennslureynslu.

Af þessu tilefni vil ég benda á að samkvæmt 1. mgr. 2. gr. laga 
nr. 85/1997, um umboðsmann Alþingis, er það hlutverk umboðsmanns að hafa 
í umboði Alþingis eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga og 
tryggja rétt borgaranna gagnvart stjórnvöldum landsins. Skal hann gæta 
þess að jafnræði sé í heiðri haft í stjórnsýslunni og að hún fari að 
öðru leyti fram í samræmi við lög og vandaða stjómsýsluhætti. Af lögum 
um umboðsmann verður jafnframt ráðið að þau séu byggð á þeirri forsendu 
að um ákveðna verkaskiptingu milli hans og dómstóla sé að ræöa og að 
mál geti verið þannig vaxin að heppilegra sé að leyst verði úr þeim 
fyrir dómstólum. Ég nefni í þessu sambandi c-lið 3. mgr. 3. gr. laga 
nr. 85/1997 þar sem tekið er fram að starfssvið umboðsmanns taki ekki 
til ákvarðana og annarra athafna stjórnvalda þegar samkvæmt beinum laga- 
fyrirmælum er ætlast til að menn leiti l.eiðréttingar með málskoti til 
dómstóla. Þá er í c-lið 2. mgr. 10. gr. laga nr. 85/1997 tekið fram að 
varði kvörtun réttarárgreining sem á undir dómstóla og eðlilegt er að 
þeir leysi úr geti umboðsmaður lokið máli með ábendingu um það.

Að því er varðar eftirlit umboðsmanns með stjórnsýslunni verður 
líka að hafa í huga að reglur stjórnsýsluréttarins taka fyrst og fremst 
mið af því þegar stjórnvald tekur einhliða ákvarðanir um réttindi og 
skyldur borgaranna samkvæmt lögum og reglum. Þessar reglur eiga því 
almennt ekki við þegar aðili máls og stjórnvaldið hafa ráðið máli til 
lykta með samningi. Meginreglan um kaup og kjör opinberra starfsmanna 
er að um þau fari eftir þeim kjarasamningi sem viðkomandi stéttarfélag 
hefur gert við þann opinbera aðila, ríki eða sveitarfélög, sem i hlut 
á. Starfsmenn, sem lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna taka til, 
eiga samkvæmt 7. gr. þeirra laga nr. 94/1986 rétt til þátttöku í stéttar- 
félagi sem fer með samningsumboð samkvæmt lögunum eftir því sem
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samþykktir viökomandi félags segja. Meö aöild sinni að stéttarfélaginu 
er starfsmanninum veitt færi á aö hafa áhrif á hvernig félagið stendur 
að gerö kjarasamnings og félagið kemur fram í umboði hans._ Af þessu 
leiðir jafnframt að í lögum og kjarasamningum eru sérstök ákvæði um 
hvernig ágreiningi um samningsbundin réttindi eða skyldur opinberra 
starfsmanna skuli ráðið til lykta. Þessi mál eru líka oft þannig vaxin 
að við túlkun ákvæða kjarasamninga getur m.a. þurft að líta til þess á 
hverju samningsaðilar byggðu við samningsgerðina, hvernig ákvæðin hafa 
verið framkvæmd, tengsla við framkvæmd og túlk\in eldri ákvæða kjara- 
samninga um sama efni svo og venja sem kunna að hafa myndast á umræddu 
sviði. Við úrlausn slíkra mála getur því reynst nauðsynlegt að afla 
sönnunargagna og meta sönnunargildi slíkra gagna. Ég hef gengið út frá 
því og t:alið rétt að ég fjalli ekki um slík mál heldur verði það-að-vera - 
hlutverk dómstóla og þeirra sérstöku úrskurðaraðila sem komið er upp 
með kjarasamningum. Dæmi um það síðast nefnda eru samstarfsnefndir sem 
kveðið er á um í slíkum samningum. Þar hafa aðilar kjarasamnings samið 
um tiltekna leið sín i milli til að leysa úr þeim ágreiningsmálum sem 
vísað er til í samningnum.

Þrátt fyrir framangreint taldi ég rétt, í ljósi þess að í máli 
yðar reyndi jafnframt á túlkun stjórnvalda á ákvæðum laga nr. 87/2008, 
að óska eftir afstöðu mennta- og menningarmálaráðuneytisins til 
tiltekinna atriða. Eins og rakið er að framan hefur ráðuneytið m.a. lýst 
þeirri afstööu sinni að ekki hefði þurft að sækja um heimild til 
undanþágunefndar fyrir ráðningu yðar og að engin málefnaleg sjónarmið 
gætu búið að baki þeim greinarmun á ráðningarréttindum sem þér vísið 
til í kvörtuninni. í ljósi afstöðu ráðuneytisins tel ég ekki tilefni 
til frekari umfjöllunar um þessi atriði af minni hálfu. Þá tel ég að 
eins og máli yðar sé háttað reyni við úrlausn ágreiningsins ekki einungis 
á ákvæði laga nr._87/2008 heldur jafnframt ákvæði umrædds kjarasamnings. 
Af þessu tilefni tek ég fram að samkvæmt upplýsingum frá Kennarasambandi 
íslands eiga leiðbeinendur í grunnskólum rétt til aðildar að félagi 
grunnskólakennara á meðan þeir eru við störf, sbr. 3. gr. laga félagsins, 
og um launakjör þeirra er fjallað í kjarasamningum félagsins. í grein
11.1 í umræddum kjarasamningi er fjallað um samstarfsnefnd sem hefur 
m.a. það hlutverk að fjalla um framkvæmd og túlkun kjarasamnings og
úrskurða í ágreiningsmálum. Yður kann því að vera fær sú leið að bera
ágreining yðar undir samstarfsnefndina án þess þó að ég hafi tekið 
nokkra afstöðu til þess hvort hann eigi þar \mdir.

Að öðrum kosti er eðlilegra að dómstólar fjalli um mál yöar, kjósið 
þér að fylgja því frekar eftir, í samræmi við það sem ég rek hér á undan 
um úrlausn ágreinings sem lýtur að kjarasamningum. 1 því sambandi læt
ég þess getið að samkvæmt 1. mgr. 26. gr. laga nr. 94/1986, um
kjarasamninga opihberra starfsmanna, dæmir Félagsdómur í málum sem rísa 
á milli aðila kjarasamnings um ágreining um skilning á kjarasamningi 
eða gildi hans. í 2. mgr. 26. gr. segir jafnframt að Félagsdómur dæmi 
og um ágreining um félagsaðild þeirra sem undir lögin falla hvort sem
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ágreiningurinn er milli samningsaðila, stéttarfélaga eða einstakra
starfsmanna og stéttarfélaga. Samkvæmt 4. mgr. 27. gr. laganna reka
stéttarfélög mál sín og félagsmanna sinna fyrir Félagsdómi._ Ef 
stéttarfélag neitar að höfða mál vegna félagsmanns síns fyrir Félagsdómi 
er honum heimilt að höfða það sjálfur og skal hann þá leggja fram sönnun . 
um synjun viðkomandi félags, sbr̂ _ 5. mgr. 27. gr. sömu laga.

III
Með vísan til þess sem rakið er að framan lýk ég athugun minni á 

kvörtun yðar, sbr. a- og c-lið 2. mgr. 10. gr. laga nr. 85/1997, um 
umboðsmann Alþingis.

Virðingarfyllst,


