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Efni: Umsögm Háskóla íslands im  frumvarp ti! laga nm lýðskóla, þingskjal 1259 - 798. 
mál.

Háskóla íslands hefur borist til umsagnar frá Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis 
frumvaip til laga um lýðskóla.

Þegar málefni þetta var kynnt í samráðsgátt stjórnvalda fól rektor sviðsstjóra kennslusviðs að 
bregðast við því. í umsögn hans í samráðsgáttinni kemur fram afstaða Háskóla íslands til 
málsins og framlagðs frumvarps um lýðskóla. Þar segir:
„Háskóli Islands fagnar því að til standi að setja skýran lagaramma um lýðskóla á íslandi og 
taka í því sambandi mið af lögum á Norðurlöndum þar sem lengsta og sterkasta hefðin er fyrir 
slíkum skólum. Háskólinn fagnar því einnig að notast er við heitið „lýðskólar“ en ekki 
„lýðháskólar“ sem gæti valdið misskilningi. Lýðskólar eru skólar sem svara þörf sem önnur 
skólastig á íslandi svara ekki eða a.m.k. ekki í sama mæli. Háskólinn telur brýnt að horfa 
heildstætt á skólakerfið. Sérstaklega mikilvægt er að tengsl þessa skólaforms við önnur 
skólastig séu skýr, einkum við framhaldsskólastigið. í þessu sambandi er mikilvægt að 
framhaldsskólunum verði gert kleift að raunfæmimeta nám frá lýðskólum e f eftir því er óskað, 
og þess sé gætt að hæfniviðmið lýðskólanámsins falli, eftir því sem unnt er, að hæfniviðmiðum 
framhaldsskólastigsins. Einnig er mikilvægt að nemendur séu vel upplýstir um þá möguleika á 
frekara námi sem bjóðast þeim við brautskráningu úr lýðskóla, þ.e. að vilji þeir nýta nám sitt í 
formlega skólakerfmu þá sé það gert í gegnum raunfæmimat. Þá er mikilvægt að nemendur 
velkist ekki í nokkrum vafa um að brautskráning frá lýðskóla veitir ekki aðgang að 
háskólastiginu. Hér skiptir aftur máli að skýra tengsl lýðskólans við framhaldsskólastigið.“

Virðingarfyllst fyrir hönd Háskóla íslands

Jón Atli Benediktsson, rektor.
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