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Umsögn Menntamálastofnunar um tillögu mennta- og menningarmálaráðuneytis um 
útfærslu á einu leyfisbréfi til kennslu: „Áhersla á hæfni í stað ákvæða um einingafjölda"

Á fundi með hagaðilum þann 14. desember sl. kynnti mennta- og menningarmálaráðuneyti 
útfærslu á fyrri tillögu um eitt leyfisbréf fyrir kennara og óskaði eftir umsögnum um þær. í 
tillögunni sem ber heitið „Áhersla á hæfni í stað ákvæða um einingafjölda -  Ný nálgun" er 
gert ráð fyrir að settur verði hæfnirammi fyrir ráðningu kennara og skólastjórnenda. Kröfur 
um einingafjölda verði bundnar við almenna hæfni og verði 60-90 ECTS (3. gr. a-liður). Að 
auki skuli kennarar hafa lokið meistaraprófi, eða jafngildi þess, og starfsmenntakennari 
meistaraprófi í iðngrein eða fullgildu lokaprófi.

í þessari umsögn er ekki tekin afstaða til tillagna um m enntunar- og hæfnikröfur en bent á 
að því almennari sem þær eru því meiri vægi fær hlutverk þeirra aðila sem ætlað er að sjá 
um útfærslu og framkvæm d útgáfu leyfisbréfa. Því þarf að huga vel að innleiðingu og 
framkvæmd þeirra tillagna sem nú liggja fyrir. Álitamál hvort nákvæm útfærsla 
hæfniviðmiða eigi frem ur heima í reglugerð en í lögum og hvort ekki þurfi að setja skýrari 
ramma frem ur en að fela nýjum aðilum útfærslu þeirra.

Ráðuneytið leggur til að sett verði á fót kennararáð sem sé ráðgefandi og veiti 
kennaram enntunarstofnunum , skólastjórnendum og einstaka kennurum leiðsögn um 
notkun hæfniviðmiða laganna. Mikilvægt er að greina á milli tillagna um kennararáð og 
verkefna núverandi matsnefndar vegna leyfisbréfa kennara.

Samkvæm t tillögunum er kennararáði ætlað þríþætt hlutverk:
- að veita leiðsögn um inntak kennaram enntunar
- að hafa eftirlit með gæðum þannig að hæfniviðmiðum sé fylgt vegna útgáfu leyfisbréfa

og að tekið sé mið af þeim við mat á gæðum skólastarfs
- að veita leiðsögn vegna ráðningar og starfsþróunar kennara.

Við mat á mögulegri útfærslu hlutverka kennararáðs er mikilvægt að horfa til sérstöðu 
íslands, fámennis og sérkenna stjórnsýslu. Vandséð er að eitt ráð geti sinnt svo 
viðfangsmiklu hlutverki miðað við þær aðstæður sem eru hér á landi. Hætt er við að aukin 
stjórnsýsla, ágreiningur um valdsvið og fagleg sjónarmið myndi hamla því að kennararáð 
með svo víðtæk verkefni gæti uppfyllt hlutverk sitt. Að mati M enntam álastofnunar væri 
vænlegra að útfæra hlutverk kennararáðs í samræmi við þá stjórnsýslu og skipulag sem nú 
er til staðar.

Sé litið til hlutverka kennararáða í öðrum löndum þá miðast það við menntakerfi þar sem 
tugir stofnana sjá um kennaramenntun og fjöldi kennara skiptir tugum eða hundruðum 
þúsunda. Þannig er í Ontario í Kanada er hlutverk kennararáðs (Teacher's college) víðtæ kt og 
sér það um að viðurkenna (accredit) kennaram enntunarstofnanir og starfsþróunaraðila og 
getur afturkallað leyfisbréf kennara.
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Nokkur stjórnsýsla er nú þegar fyrir hendi varðandi leyfisbréf og starfsþróun kennara. 
Háskólar gefa, í umboði m ennta- og m enningarmálaráðuneytis, út leyfisbréf til þeirra sem 
lokið hafa fullgildu kennaram enntunarnám i hér á landi. Matsnefnd vegna leyfisbréfa leggur 
mat á aðra menntun og undanþágunefndir eru starfandi fyrir grunn- og framhaldsskóla. 
Veitir M enntamálastofnun veitir þjónustu vegna þessara nefnda. Samstarfsráð um 
starfsþróun kennara og skólastjórnenda veitir m enntayfirvöldum ráðgjöf og vinnur að 
mótun starfsþróunarúrræða. Loks vinna Kennarasamþand íslands og fagfélög kennara að 
ýmsum verkefnum er snúa að faglegu starfi kennara.

Einnig er rétt er að minna á frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 26/2010 um 
viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi sem kynnt hefur verið í 
samráðsgátt. Frumvarpið er hluti af innleiðingu á tilskipun Evrópusambandsins og felur í sér 
nýtt fyrirkom ulag vegna starfsleyfa til þeirra sem lokið hafa fagmenntun erlendis.

Með það í huga að ná fram þeim markmiðum sem sett eru með einu leyfisbréfi til kennara 
er að mati M enntam álastofnunar æskilegt að byggja á þeirri stjórnsýslu sem fyrir er og gera 
hana sem einfaldasta. Jafnfram t er mikilvægt að skapa vettvang þar sem málefni kennara og 
faglegar kröfurtil kennarastarfsins eru til umfjöllunar.

í heildina séð telur M enntamálastofnun að framkomnar tillögur um breytingar á ákvæðum í 
lögum um leyfisbréf kennara gætu haft ávinning í för með sér. Sá ávinningur veltur að miklu 
leyti á hvernig tekst til með innleiðingu og framkvæmd slíkra breytinga. Mikilvægt er að 
fagleg sjónarmið kennara fái ríkt vægi en jafnfram t þarf að huga að sjónarmiðum þeirra sem 
reka skóla og aðila sem sjá um menntun kennara. Þess vegna þarf að setja skýran ramma um 
hlutverk þessara aðila. Mikilvægt er að ná sameiginlegum skilningi um hæfniviðmið vegna 
kennslu á tilteknum skólastigum og útfæra með skýrum hætti.
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Efni: Athugasemdir við kostnaðarmat vegna frumvarps mennta- og menningarmálaráðherra til laga 
um menntun, hæfni og ráðningu kennarara og skólastjórnenda við leikskóla og framhaldsskóla

í drögum að frumvarpi um breytingar á lögum nr. 87/2008 er áætlað að gefa út eitt leyfisbréf til 
kennslu sem er staðfesting á hæfni sem leik-, grunn- og framhaldsskólakennarar. Gert er ráð fyrir að 
breytingarnar leiði m.a. til aukins sveigjanleika og flæðis kennara milli skólastiga og hvatningar til 
starfsþróunar. Með endurskoðun laganna verður mælt fyrir um heimild ráðherra til að fela 
Menntamálastofnun afgreiðslu og útgáfu leyfisbréfa.

í frumvarpinu er gert ráð fyrir„...að stofnað verði kennararáð, á móti verður samstarfsráð um 
starfsþróun kennara og skólastjórnenda lagt niður. Kennararáð mun hafa starfsaðstöðu hjá 
Menntamálastofnun og er kostnaður af starfsemi ráðsins greiddur af ríkissjóði." Einnig er miðað við 
„...að Menntamálastofnun muni sjá um útgáfu leyfisbréfa og halda utan um skrá um starfsleyfi 
kennara. Undanþágunefndir og matsnefnd verða lagðar niður." í frumvarpinu er einnig áætlað að 
tónlistarskólakennarar öðlist rétt til að sækja um leyfisbréf.

Varðandi mat á kostnaði vegna þessara breytinga segir í greinargerð: „Ekki er talið að frumvarpið 
leiði til kostnaðarauka vegna þessara breytinga. Breytingar á stjórnsýslu vegna afgreiðslu 
leyfisbréfa og undanþága ... verða óverulegar." Sama afstaða kemurfram í sérstöku mati á áhrifum 
lagasetningarinnar sem fylgir frumvarpinu. Menntamálastofnun telur að í þessu mati á kostnaði og 
stjórnsýslulegum áhrifum lagasetningarinnar sé horft fram hjá veigamiklum þáttum sem taka þurfi 
tillit til.

Afgreiðsla og útgáfa leyfisbréfa er nýtt verkefni fyrir stofnunina. Það verkefni felur í sér að 
nauðsynlegt er að koma upp gagnagrunni sem heldur utan um útgefin leyfisbréf sem ekki er til staðar 
í dag. Gert er ráð fyrir að safna þurfi áður útgefnum leyfum og byggja frá grunni gagnagrunn sem gæti 
tengst Island.is. Menntamálastofnun metur stofnkostnað við hönnun og forritun slíks gagnagrunns 
um 10 m.kr. og auk þess þurfi 1 m.kr í rekstur og árlegt viðhald. Einnig má gera ráð fyrir auknum 
umsýslukostnaði vegna heimildar fyrir tónlistarskólakennara til að sækja um leyfisbréf. Slíkt felur í sér 
algjörlega nýja umsýslu miðað við það sem nú er.

Frumvarpið gerir ráð fyrir að kennararáð hafi aðstöðu hjá Menntamálastofnun og verður að líta svo á 
að það feli í sér að stofnunin sjái um umsýslu og undirbúning funda ráðsins. Samkvæmt frumvarpinu 
er kennararáðinu falin umtalsverð ný verkefni sem felast í að veita ráðgjöf um þróun og nýtingu 
hæfnirammans, fylgjast með alþjóðlegri þróun og veita ráð um hvernig meta megi sérhæfingu 
kennara við ráðningu. Jafnframt er gert ráð fyrir að kennararáðið taki yfir verkefni núverandi fagráðs 
um starfsþróun kennara.

Ljóst er að kennararáð mun gegna veigamiklu hlutverki í innleiðingu þeirra miklu breytinga á 
leyfisbréfum kennara sem frumvarpið gerir ráð fyrir. Á það sérstaklega við um ráðgjöf við
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endurskoðun reglugerðar um kennaramenntun og eftirfylgni hennar vegna ráðninga í skólum. Er það 
mat Menntamálastofnunar að aukin umsýsla stofnunarinnar vegna þessa nýja verkefnis kalli að 
lágmarki á að ráðinn verði starfsmaður í 100% stöðugildi til að annast umsýslu fyrir ráðið og 
afgreiðslu leyfisbréfa. Er það kostnaður umfram starf vegna starfsþróunar kennara en gert er ráð fyrir 
að núverandi fjárheimild vegna þess verkefnis færist til stofnunarinnar.

Eleildarkostnaður stofnunarinnar á fyrsta ári vegna gagnagrunns og umsýslu er því áætlaður að 
lágmarki 23 m.kr en lækkar síðan í 13 m. kr. árlega sem bæta þarf við fjárheimildir stofnunarinnar ef 
frumvarpið verður samþykkt. Að öðrum kosti sér stofnunin sér ekki fært að taka að sér umsýslu með 
leyfisbréfum og kennararáði.


