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Til upplýsinga: kennarafrumvarpið 
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Tilefni lagasetningar
• Sveigjanleiki. Meiri sveigjanLeiki verður til staðar, giLdandi lög hafa ekki stuðLað að 

æskiiegu fLæði kennara á miLLi skóLastiga eins og áform voru um.

• Starfsþróun. Aukin starfsþróun kennara og aukin gæði skóLastafs í kjöLfarið. SkiL á milLi 

skóLastiga í Leyfisbréfum hafa haLdið aftur af starfsþróun kennara og staðið í vegi fyrir 

aukinni samfeLLu í námi miLli skóLastiga.

• Starfsöryggi. Bætt starfsöryggi kennara á hverju skóLastigi fyrir sig. Kennara hafa verið 

ráðnir sem le iðbeinendur ef þeir fLytja sig á miLLi skólastiga og störf þeirra auglýst 

árLega.

• FjöLgun kennara. Með útvíkkuðum starfsréttindum eru væntingar um að aðsókn í 

kennaranám aukist og kennarar sem ekki eru við kennslu nú snúi tiL baka í kennsLu.

• Kennarastarfið. Að draga fram mikiLvægi kennarastarfsins og að tryggja að þeir sem 

Leggja stund á kennsLu- og uppeLdisstörf í Leik-, grunn-, og framhaLdsskóLum hafi 

menntun í samræ mi við störf þeirra og ábyrgð.

• Bætt stjórnsýsla. Að bæta stjórnsýsLu fyrir útgáfu Leyfisbréfa og veitingu undanþága 

fyrir grunnskóLa og framhaLdsskóLa tiL að ráða Leiðbeinendur.

Helstu nýmæli:

1. Lögfestur verður hæfnirammi um menntun og hæfni kennara og skóLastjórnenda, í 

takt við aLþjóðLega þróun, sem Lýsir betur þeir þeirri hæfni sem kennarar þurfa að 

búa yfir til sam ræ m is við þá ábyrgð sem felst í starfi þeirra.

2. í stað þriggja Leyfisbréfa kennara verður framvegis gefið út eitt Leyfisbréf þvert á 

skóLastig þar sem metin er bæði aLmenn og sérhæfð hæfni kennara.

3. Komið verður á fót kennararáði sem fjaLLar um þróun hæfniramma fyrir menntun 

kennara og skóLastjórnenda. HLutverk ráðsins verður m.a. að Leiðbeina um þau 

hæfniviðmið sem horfa ber tiL við skipuLag kennaramenntunar, starfsþróunar og 

ráðninga.

4. Útgáfa Leyfisbréfa kennara og veiting undanþága vegna ráðningar Leiðbeinenda 

færist tiL Menntamálastofnunar.

5. Aukin ábyrgð skólastjórnenda við mat á hæfni umsækjenda um kennsLustörf.



Álitamál:

Er verið að m innka kröfur um sérhæfingu kennara?

Frumvarpinu er ætlað að ná fram þeim sveigjanieika til starfa kennara á ótíkum skólastigum 

sem stefnt var að með iögum 2008. Krafa um sérhæfingu kennara í fram ha ldsskó lum  á 2.-4. 

hæfniþrepi breytist ekki (nem endur yfirleitt á öðru eða þriðja ári). Á 1. hæfniþrepi, þar sem 

kenndir eru kynningar- og  upprifjunaráfangar sem sameiginlegir eru mitli grunn- og 

framhaldsskóta, er nú gert ráð fyrir 90 eininga lágmarki í faggreinum (áður 120 einingar) en ef 

skólameistari vilL krefjast meiri sérhæfingar getur hann sett þær kröfur fram í 

starfsauglýsingu. Því er sérhæfing áfram mikilvægur matsþáttur við val á kennurum tit starfa 

en skólastjórnendur munu hafa úr fjölbreyttari og fjölmennari hópi umsækjenda að velja.

Breytir þetta m ögule ikum skó lastjórnenda til þess  að ráða inn le iðbeinendur með 

sérhæfða þekkingu?

Ef leitað er eftir kennara á framhaldsskótastig i með sérhæfða þekkingu, t.d. í raungreinum, og 

enginn slíkur umsækjandi ertil s taðargeturskó lam eista r i áfram ráðið leiðbeinanda með slíka 

þekkingu til e ins árs í senn og til tveggja ára sé viðkomandi í kennararéttindanámi.

Fjölgar þetta átitamálum varðandi ráðningar kennara o g  þá m ögulega  kvörtunum og  

kærum vegna þeirra?

Skólastjórnendur munu fá leiðbeiningar og viðmið tiL þess að hafa tit hliðsjónar við sitt mat 

á umsóknum. Þau verða unnin í samstarfi mennta- og menningarmálaráðuneytisins, 

fjármáLa- og efnahagsráðuneytis ins og Sam band s  ístenskra sveitarfélaga.


