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Umsögn Kennarasambands Íslands um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2019

1. Fjárveitingar til framhaldsskóla

KÍ bendir ítrekar þá afstöðu sína að framhaldsskólastigið sé enn ekki búið að jafna 
sig á langvarandi og alvarlegu fjársvelti. Sú viðbót sem kemur inn til skólastigsins er 
ekki næg til að bregðast við þeim vanda. Við skorum á fjárlaganefnd og Alþingi að 
taka málið alvarlega og bregðast við án tafa.

2. Nemendur með annað móðurmál en íslensku

Rannsóknir hafa sýnt að nemendur með annað móðurmál en íslensku standa höllum 
fæti í íslensku skólakerfi. Brýnt er að bregðast við því strax. Efla þarf námsefnisgerð 
fyrir þennan hóp og stuðla að faglegu námsmati. Að þessu þarf sérstaklega að huga í 
framlögum til Menntamálastofnunar. Þá ítrekum við tilmæli okkar frá fyrra ári um 
nemendur sem tala táknmál. Slík framlög eru enn ekki nægilega vel skilgreind.

3. Námsefni á framhaldsskólastigi

Það er stefna Kennarasambands Íslands að hið opinbera skuli fela 
Menntamálastofnun námsefnisgerð vegna nemenda í framhaldsskólum. Þess sér 
ekki stað í fjárlögum og hvetjum við fjárlaganefnd og Alþingi til að bæta þar úr.
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4. Kostnaður vegna aðgerða í menntamálum

Í kjölfar þess að boðað var til stórsóknar í menntamálum við stjórnarmyndunina er 
ljóst að fjárlagafrumvarpið þarf að ná utan um þær aðgerðir sem ráðast þarf í. Við 
hvetjum fjárlaganefnd og Alþingi til að setja málið í mikinn forgang. Þá þarf að 
tryggja endurskoðun fjármálaáætlunar með aðgerðirnar í huga.

5. Styrkir til nýsköpunar og námsefnisgerðar

Við vekjum athygli á því að Sprotasjóður verður tíu ára næsta vor. Hann gegnir og á 
að gegna lykilhlutverki við þróun öflugs skólastarfs í landinu. Stórsókn í 
menntamálum þarf að fylgja mikil styrking hans. Slíkt væri í samræmi við allflestar 
hugmyndir um umbætur í skólastarfi og lærdómssamfélög. Það er mat okkar að 
sjóðurinn þyrfti að stækka um 40% á ári næstu fjögur ár til að mæta áherslum 
ríkisstjórnarinnar í menntamálum.

Hið sama gildir um Þróunarsjóð námsgagna. Hann nær hvorki að anna eftirspurn né 
þörf. Á síðustu árum hafa margar hliðar skólastarfs tekið miklum breytingum og við 
stöndum frammi fyrir verulegum áskorunum. Kennarar eru mikilvægur kjarni í að 
leiða slíkar breytingar og hinu opinbera er mikill styrkur í því að öflug 
námsgagnagerð og þróunarstarf fari fram samhliða opinberri útgáfu námsgagna.

6. Virk-Starfsendurhæfingarsjóður

KÍ er aðili að Virk-Starfsendurhæfingarsjóði. Lög nr. 60/2012 og þjónustusamningur 
milli velferðarráðuneytis og VIRK kveða á um að framlag til VIRK skuli nema 0,05% 
af áætluðum gjaldstofni tryggingargjalds fyrir árið 2018. Til þess að svo sé þarf 
áætlað framlag að hækka úr 739,5 milljónum í 812,5 milljónir.

7. Ytra mat á skólastarfi

Ytra mat á skólastarfi skiptir verulegu máli. Ljóst er að í fjárlögum er það ekki tryggt 
með fullnægjandi hætti. Þannig er mótframlag ríkis á móti Jöfnunarsjóði vegna ytra 
mats grunnskólans ekki að fullu fjármagnað. Framlög vegna ytra mats á 
leikskólastarfi eru það lág að áratugi tæki að framkvæma það. Mikilvægt er að betur 
sé búið að ytra mati skólanna.

8. Fjármögnun laga um skólastigin frá 2008

KÍ bendir á að enn er nokkuð í land með að tryggja fjármagn svo markmiðum laga 
um skólastigin frá 2008 verði náð. Þessu er mikilvægt að breyta svo raunhæft sé að 
skólastarf í landinu verði í samræmi við opinbera stefnu og markmið þess.



9. Meiri áherslu á menntamál

Fjárlagafrumvarp er stefnumarkandi plagg og í því birtist forgangsröðun ríkisins 
með skýrum hætti. KÍ saknar þess að menntamál séu tekin fastari tökum í 
frumvarpinu. Í kaflanum sem fjallar um áherslur og forgangsmál er rætt um ýmis 
forgangsverkefni á víðum grunni og m.a. rædd ábyrgð ríkisins á innviðum og 
stöðugleika. Þar ætti að koma skýrt fram að ríkið ætli sér í stórsókn í menntamálum. 
Framtíð menntunar verður ekki aðgreind frá hagsæld til framtíðar. Um leið og KÍ 
fagnar því að ríkisstjórnin setji menntamál í forgrunn í opinberri umræðu þá 
bendum við á að kné þarf að fylgja kviði. Það er ekki gert með nægilega skýrum 
hætti í fjárlögum ársins 2019.
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