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Lausn á kennaraskorti og nýliðun kennara
• Lausn á þessu viðfangsefni felst í mörgum samhangandi aðgerðum og er frumvarpið eitt af 

þeim.
• Nýliðunarverkefni ráðherra er önnur aðgerð.
• Jafn mikilvægt er að kennarar taki höndum saman og tali fyrir mikilvægi kennarastarfsins og 

að rekstraraðilar skóla skapi kennurum gott starfsumhverfi.

Tónlistarkennarar
• Ráðuneytið mælir ekki með að frumvarpið fjalli meira um eina tegund listgreinakennslu en 

nú er, þ.e. tónlistarskólakennara. Stór hluti þeirra er fyrst og fremst menntaður í eigin 
listgrein. Ráðuneytið telur að umfjöllun um tónlistarskóla og tónlistarskólakennara eigi 
fremur heima í heildstæðri löggjöf um listfræðslu, ef til kemur. Aftur á móti falla 
tónmenntakennarar undir gildissvið frumvarpsins enda starfandi leik-, grunn- og 
framhaldsskóla.

Hæfniviðmið (3. og 4. grein)
• Í umsögn FF kemur fram að hvorki sé hægt að fylgja hæfniviðmiðunum eftir né mæla með 

formlegum kvörðum. Ráðuneytið vill benda á að skv. 3. grein eiga viðmiðin m.a. að veita 
kennaramenntunarstofnunum leiðsögn um inntak kennaramenntunar. Það er því ekki 
meiningin að mæla viðmiðin sérstaklega heldur benda á hvaða þætti mikilvægt er að vinna 
með óháð sérhæfingu í kennaranámi. Leiðin að almennri hæfni er mismunandi milli skóla og 
sérhæfingar en miðað er við að kennaranemar fái tækifæri til að þjálfa umrædda hæfniþætti. 
Sömu þættir eru jafnframt viðmið fyrir starfsþróun og endurmenntun kennara.

• Í nokkrum umsögnum kemur ýmist fram að hæfniviðmið séu ekki lögfest í erlendri löggjöf 
um kennaramenntun eða talið er að það sé ekki fýsilegt. Í meðfylgjandi töflu um 
hæfniramma kennara úr skýrslunni Teaching careers in Europe: Access, progression and 
support kemur fram að meirihluti ríkja innan Evrópu hafa gefið út og birt sérstök 
hæfniviðmið um kennaramenntun.

• Í umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga koma fram tillögur að viðbótum við 4. grein og 
gerir ráðuneytið engar athugasemdir við það.

Sérhæfing kennara (5. grein)
• Í mörgum umsögnum er því haldið fram að frumvarpið dragi úr kröfum til sérhæfðrar 

menntunar kennara. Þessu mótmælir ráðuneytið. Hvað varðar framhaldsskólakennara þá 
verður engin breyting á kröfum um sérhæfingu nema þegar kenndar eru námsgreinar á 1. 
hæfniþrepi (að undanskildu 3. tungumáli s.s. spænska) en það hæfniþrep er samkvæmt 
aðalnámskrá með sömu viðmið fyrir grunn- og framhaldsskóla.

• Í umsögn menntavísindasviðs HÍ er stungið upp á að setja inn ákvæði sem vísa í yngsta, mið- 
og elsta stig grunnskóla. Fleiri umsagnir leggja til svipaðar breytingar. Ráðuneytið bendir á að 
gert er ráð fyrir nánari útfærslu í reglugerð og að hún verði unnin í góðri samvinnu við 
hagsmunaaðila. Ráðuneytið telur þ.a.l. ekki þörf á að verða við þessum ábendingum á þessu 
stigi. Jafnframt er ekki æskilegt að lögfesta of ítarlegar kröfur.
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• Í umsögn menntavísindasviðs HÍ er rætt um tómstundafræðinga en ráðuneytið vill benda á 
að þeir eru ekki með leyfisbréf kennara og falla þar með ekki undir lagafrumvarpið.

• Í umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga koma fram tillögur að viðbótum við 5. grein og 
gerir ráðuneytið engar athugasemdir við það.

Kennararáð /Starfsþróun (7. grein)
• Í ábendingu FF um 7. grein er borin saman aðkoma KÍ að mats- og undanþágunefnd við fjölda 

fulltrúa í kennararáði. Ráðuneytið telur ekki eðlilegt að bera saman kennararáð við mats- og 
undanþágunefnd og vill benda á að frumvarpið gerir ráð fyrir skipan undanþágunefndar.

• Í ábendingu Sambands íslenskra sveitarfélaga um að skýra þurfi hvað felst í heildarsamtökum 
framhaldsskóla. Ráðuneytið telur að í staðinn mætti koma orðið Skólameistarafélag Íslands.

• Ýmsar ábendingar eru um valdsvið kennararáðs. Bæði koma fram áhyggjur um að valdsviðið 
geti verið lítið og of mikið. Ráðuneytið vill benda á að ráðið er fyrst og fremst ráðgefandi fyrir 
ráðherra og um þróun. Hlutverk þess mun því ekki skarast á við hlutverk 
kennaramenntunarstofnana. Fulltrúi háskóla verður í ráðinu.

Útgáfa leyfisbréfa (8. og 9. grein) og virkni 21. greinarinnar
• Ráðuneytið bendir á að framkvæmd greinarinnar við ráðningar í skólum hefur ekki virkað. 

Kennarar með leyfisbréf á tilteknu skólastigi og heimild til kennslu á aðliggjandi skólastigi 
hafa verið ráðnir sem leiðbeinendur til eins árs í senn og þar með búið við óviðunandi 
starfsöryggi. Í umsögn Umboðsmanns Alþingis er tekið undir afstöðu ráðuneytisins að ekki 
þurfi að sækja um undanþágu fyrir ráðningu á aðliggjandi skólastig en Umboðsmaður tekur 
ekki afstöðu til þess hvort fastráða megi viðkomandi.

• Sú lausn sem FF bendir á að gera kjarasamning milli framhaldsskólakennara og sveitarfélaga 
annars vegar og milli grunnskólakennara og ríkisins hins vegar leysir ekki þetta lögfræðilega 
álitamál varðandi fastráðningu.

• Í núgildandi lögum nr. 87/2008 er alveg skýrt að til þess að vera ráðinn sem kennari við skóla 
skal viðkomandi hafa öðlast leyfi til að nota starfsheitið leikskólakennari, grunnskólakennari 
eða framhaldsskólakennari eftir því á hvaða skólastigi ráðning fer fram.

• Eitt af meginmarkmiðum frumvarpsins er að bæta þessa lagaóvissu, auka þar með 
starfsöryggi og ýta undir flæði kennara milli skólastiga.

• Í umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga er bent á að ákveðið ósamræmi sé í 
frumvarpstexta sem snýr að því að Menntamálastofnun sé falið að gefa út leyfisbréf en hafi 
heimild til að fela háskólum að annast útgáfuna í umboði stofnunarinnar og því sem fram 
kemur í greinargerð um tilefni og nauðsyn lagasetningarinnar, þar sem fram kemur að með 
því að færa útgáfu leyfisbréfa til Menntamálastofnunar, fáist aukin skilvirkni og meiri 
fagmennska í umsýslu leyfisbréfa. Ráðuneytið gerir ekki athugasemd við þetta ábendingu.

• Þá bendir sambandið í umsögn sinni á að skynsamlegt væri að stofna til sjálfstæðrar 
úrskurðarnefndar sem tæki fyrir kærur vegna synjunar Menntamálastofnunar um leyfisbréf í 
stað þess að þeim væri beint til ráðuneytisins. Ráðuneytið telur að slík lögfesting væri 
stílbrot við núverandi fyrirkomulag, en í dag er einungis 1 sambærileg úrskurðarnefnd 
starfandi um skólagöngu fósturbarna.
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• Sambandið bendir enn fremur á í umsögn sinni að greinin um leyfisbréf þyrfti að fjalla um 
heimildir til að svipta kennurum leyfisbréfi gerist hann brotlegur við tiltekin ákvæði almennra 
hegningarlaga. Ráðuneytið vill benda á að þetta sjónarmið var lítið rætt meðan á vinnslu 
frumvarpsins stóð og telur ekki fýsilegt að gera breytingu á því í þessa veru án meiri umræðu 
hagsmunaaðila.

• Samkvæmt núgildandi löggjöf gefa háskólarnir út leyfisbréf samhliða brautskráningu. 
Frumvarpið gerir ráð fyrir að Menntamálastofnun gefi út leyfisbréf en hafi heimild til að fela 
háskólunum útgáfu eins og nú er. Í umsögnum HÍ og HA má sjá mismunandi sjónarmið 
varðandi það hvort háskólar eigi að gefa út leyfisbréf eða ekki. Ráðuneytið leggur til að ekki 
verði gerð breyting hvað þetta varðar og Menntamálastofnun falið að skoða málið þegar þar 
að kemur.

Ráðningar, auglýsingar og undanþáguheimildir (11. -  18. grein)
• Samband íslenskra sveitarfélaga leggur fram í umsögn sinni tillögu að viðbótartexta við 2 

mgr. 11. gr. frumvarpsins og setur ráðuneytið sig ekki upp á móti henni en telur hana hins 
vegar ekki nauðsynlega með tilliti til 5.gr.

• Þá leggur Sambandið til breytingu á 2. ml. 3.mgr. 11. gr. til einföldunar á stjórnsýslu varðandi 
sakavottorð og telja fullnægjandi að kveða á um heimild skólastjórnenda til að afla 
upplýsinga úr sakaskrá sambærilegt og er skv. æskulýðslögum. Ráðuneytið gerir ekki 
athugasemd við þessa ábendingu.

• Sambandið leggur til að fellt skuli brott viðmiðið í 13. gr. um 2/3 hlutar stöðugilda við 
menntun og uppeldi skuli að lágmarki teljast til stöðugilda kennara. Ráðuneytið leggst gegn 
þeirri breytingartillögu.

• Sambandið leggur til að bætt verði við frumvarpið ákvæði sem snýr að því að bæta stöðu 
kennaranema í starfsnámi með hliðsjón af nýliðunarverkefni ráðherra. Ráðuneytið bendir á 
að hagsmunaaðilar eru ekki sammála um að sett verði inn bráðabirgðaákvæði til 5 ára þar 
sem auglýsingaskyldu vegna ráðningar kennaranema 50% starfsnámsstöðu verði aflétt.

• Í umsögn sambandsins er fjallað um ósamræmi í 1. mgr. 18. gr frumvarpsins og 2. ml. 2. mgr. 
6. gr. núg. laga um leikskóla nr. 90/2008. Ráðuneytið bendir á að greinin fjallar um að 2/3 
hlutar þeirra stöðugilda sem sinna kennslu, umönnun og uppeldi skuli að lágmarki teljast til 
stöðugilda kennara.

• ASÍ fer fram á að ákvæðið: „Nú hefur starf starfsmanns verið auglýst í tvígang án þess að 
leikskólakennari hafi fengist og er þá heimilt að ráða hann í starfið samkvæmt nánari 
fyrirmælum sveita. Ráðuneytið leggur til að ekki verði farið eftir þessari ábendingu og bendir 
á að lögin fjalla einungis um ráðningu kennara og telur óþarft að fjallað sé um ráðningu 
annarra starfsmanna í leikskóla, s.s. leikskólaliða.

• Í umsögn frá FF koma fram áhyggjur um forgang umsækjenda til ráðningar þar sem talað er 
um að lögverndun starfsheitis kennara feli í sér forgang þegar ráðið er í starf til kennslu. 
Ráðuneytið vill benda á að til að fá fastráðningu þarf viðkomandi að hafa leyfisbréf. Aftur á 
móti fer ráðning fram á grundvelli þeirra krafna sem settar eru fram í auglýsingu um 
sérhæfingu. Það er því alveg skýrt að á grundvelli sérhæfingar er hægt að velja umsækjenda 
sem ekki hefur leyfisbréf og ráða til 1 árs. Forgangur skapast þar með ekki með leyfisbréfi.

• Nokkrar umsagnir s.s. frá menntavísindasviði HÍ og FF draga fram áhyggjur um verkferla eða 
leiðbeiningar við ráðningar. Frumvarpið gerir ráð fyrir að Menntamálastofnun gefi út nánari
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leiðbeiningar um verklag. Í því sambandi vill ráðuneytið benda sérstaklega á greinina: 
Ráðningar í opinber störf, Hafsteinn Dan Kristjánsson, Stjórnmál og stjórnsýsla, 2. tbl. 10. árg. 
2014 (45-82), Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála.
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