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Félag framhaldsskólakennara hvetur til þess að máli nr. 801, Frumvarp til laga 
um menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, 
grunnskóla og framhaldsskóla verði frestað og óvissuþættir í  útfærslu laganna 
verði skoðaðir nánar.

Lögunum er ætlað að stofni til að tryggja réttindi kennara sem starfa á 
aðliggjandi skólastigum og tryggja flæði kennara á milli skólastiga.

Hið rétta er að réttindi kennara sem starfa á aðliggjandi skólastigum eru 
tryggð í núgildandi lögum.

Kennarar sem uppfylla menntunarkröfur laganna EIGA rétt á fastráðningu 
og launasetning þeirra er og verður viðfangsefni kjarasamninga. Þetta 
staðfestir Umboðsmaður Alþingis í máli nr. 9624/2018 þar sem 
Umboðsmaður bendir á að kennarar sem starfa á að liggjandi skólastigi 
þurfi EKKI heimild undanþágunefndar uppfylli þeir menntuarkröfur 21. 
greinar núgildandi laga.

Dregið er úr sérhæfingu kennara á öllum skólastigum

Td. vegna kennslu grunnáfanga í framhaldsskóla þarf nú einungis 90 
eininga sérhæfingu í kennslugrein í stað 120 eininga í dag.

Skólastjórnendur fá heimildir til að ráða ófaglærða starfsmenn fremur en 
kennara með full réttindi. Þar með er fimm ára sérhæft lögverndað starfsheiti 
gjaldfellt.



Menntun framhaldsskólakennara er í öllum grundvallaratriðum gjörólík 
menntun leik- og grunnskólakennara. Framhaldsskólakennarar eru fyrst og 
fremst sérfræðingar í tilteknum greinum. Meðal framhaldsskólakennara eru 
félagsfræðingar, hjúkrunarfræðingar, verkfræðingar, heimspekingar, 
íslenskufræðingar, jarðfræðingar, stærðfræðingar, vélstjórar, húsasmiðir, 
bakarar, kokkar... og svona mætti telja lengi lengi. Það sem sameinar okkur er 
tiltölulega stutt nám í kennslufræði.

Dæmi:

a. Iðnmeistari í vélvirkjun með kennsluréttindi

b. Uppeldissálfræðingur með BA gráðu en án kennsluréttinda

Sækja um starf í leikskóla. Fivorn á að ráða?

Dæmi:

a. Grunnskólakennari með 90 eininga sérhæfingu í eðlisfræði (3 annir)

b. Eðlisfræðingur með meistaragráðu en án kennsluréttinda

Sækja um starf í eðlisfræðikennslu framhaldsskóla. Hvorn skal ráða?

Hvers virði er forgangur lögverndunar starfsheitisins?

Hvers virði er sérhæfing menntunarinnar?

Þessir þættir eru settir á flot í nýju frumvarpi um menntun kennara. 

Er þetta gott veganesti inn í fjórðu iðnbyltinguna?


