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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um lýðskóla, 798. mál

UMFI fagnar þeim hrööu skrefum sem stjórnvöld hafa stigið síðustu mánuði í þá átt aö 
lögfesta lýðskólaformið í fyrsta sinn hér á landi. Forsvarsfólk UMFÍ hefur beðið þess lengi 
enda hefur hreyfingin tengst lýðskólum með einum eða öðrum hætti í að verða 100 ár.

Innan UMFÍ hefur lengi verið vonir um að setja lýðháskóla á laggirnar hér á landi. Ekki hefur 
veriö vilji til aö fara af staö meö verkefnið þar sem lög eru ekki um skóla af þessu tagi.
Lýðskólar munu án nokkurs vafa fjölga möguleikum ungs fólks til náms. Lýðskólar geta 
jafnframt dregið úr afleiðingum brottfalls úr námi. Á ráðstefnum sem ungmennaráð UMFÍ 
hefur staðiö fyrir síöan áriö 2012 hefur komið fram aö lýðháskóli þurfi aö vera í boöi fyrir ungt 
fólk sem hefur hætt námi. Slíkur valkostur getur bæði hugnast þeim sem hafa fallið úr 
formlegu námi eöa atvinnulausu fólki sem þarf aö finna sér nýjan farveg.
Brottfall úr námi hefur áhrif á atvinnutækifæri ungs fólks. Hætt er viö aö ungt fólk meö litla 
menntun fari í láglaunastörf og verði lífsgæði þeirra verri en annarra. Lýðháskólar draga úr 
líkunum á að svo fari fyrir ungu fólki. Lýðháskólar auka því líkurnar á aö fólk lifi viö sambærileg 
eða betri lífsgæði en áður.
Þess vegna ber að fagna því hversu nálægt íslendingar eru aö lögfesta lýðskólaformið. 

Athugasemdir ítrekaðar
UMFÍ ítrekar aö meö frumvarpi um lýðskóla sem nú liggur fyrir er Ijóst aö fyrri hálfleik er að 
Ijúka. í þeim seinni þarf að horfa í meiri mæli til lýðskólahefðarinnar á hinum Norðurlöndunum

Lengt námstíma
í frumvarpinu sem nú liggur fyrir segir aö fjöldi nemenda skuli hið minnsta vera 15 á ári að 
meðaltali á hverju þriggja ára tímabili og aö starfstími með nemendum í lýðskóla vera að 
lágmarki 15 vikur á skólaárinu. í Danmörku sem dæmi geta nemendur skólanna tekið styttri 
námsleiðir. Ólíkt því sem mælt er fyrir í frumvarpinu er vikugildin talin. Ekki er sem dæmi 
gerður greinarmunur á tuttugu nemendum sem eru í skólanum í eina viku eöa einum 
nemanda sem dvelur í honum í tuttugu vikur. Danska fyrirkomulagið er rótgróið og vinsælt, 
bæöi í rööum Dana og íslendinga, hvort heldur er yfir sumartímann eöa á skólaárinu.
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Á hinum Norðurlöndunum er fjármögnun lýðskólanna hluti af umgjörðinni. Því er ekki að 
skipta hér. í frumvarpinu segir að gert sé ráð fyrir því að lýðskólar innheimti skólagjöld og 
aðrir möguleikar nefndir til að fjármagna rekstur skólanna. Hvergi er komið inn á 
skuldbindingu af hálfu hins opinbera. Það er nokkuð ólíkt því sem tíðkast á Norðurlöndunum 
en þar liggur ávallt fyrir hversu mikið hið opinbera leggur til skólanna sem tryggir 
rekstrargrundvöll þeirra og bætir áætlanagerð.

Hæfir leiðbeinendur
í 7. grein frumvarps um lýðskóla segir að óheimilt sé að ráða þann til starfa sem hlotið hefur 
refsidóm fyrir brot á ákvæðum XXII. Kafla almennra hegningarlaga og að við ráðningu skuli 
liggja fyrir sakavottorð eða heimild skólastjóra til að afla upplýsinga úr sakaskrá.

UMFÍ fagnar greininni í frumvarpinu en ítrekar að mikilvægt er að auðvelda úrvinnslu og opna 
aðgengi að upplýsingum um starfsfólk og umsækjendur um starf í íþrótta- og æskulýðsstarfi 
eins og UMFÍ. Lýðskólar ættu að falla undir sömu forsendur að mati UMFÍ. Auðvelda þarf 
aðgengi stjórnenda að sakaskrá og sakavottorðum. Rafræn skráning sakavottorða er lykillinn 
að því, auðveldar starfið og gerir stjórnendum kleift að ráða starfsfólk og fá sjálfboðaliða í 
starfið sem uppfylla þær kröfur sem gerðar eru.

Vinnum saman
Að öðru leyti fagnar UMFÍ því að frumvarp um lýðskóla hefur litið dagsins Ijós. Forsvarsfólk 
UMFÍ er reiðubúið til frekari útskýringa og aðstoðar á fleiri stigum málsins ef þess er óskað.

Virðingarfyllst, 
f.h. Ungmennafélags íslands

Auður Inga Þorsteinsdóttir, 
Framkvæmdastjóri UMFÍ
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