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Efni: Umsögn Sambands íslenskra framhaldsskólanema um frumvarp til laga 
um Menntasjóð námsmanna - 150. löggjafarþing, 329. mál

Samband íslenskra framhaldsskólanema vill koma því á framfæri að félagið telur ekki nóg að 
gert í málefnum framhaldsskólanema í nýju frumvarpi um Menntasjóð námsmanna. Telur 
félagið það skjóta skökku við í ljósi þess að í Skýrslu Norræna ráðherraráðsins1 kemur fram 
að brottfall íslenskra ungmenna úr skólum er umtalsvert hærri en á öðrum Norðurlöndum. Þá 
hefur nemendum orðið tíðrætt um aukið álag vegna þriggja ára kerfisins á fundum félagsins 
undanfarin misseri.
Bent er á að á hinum Norðurlöndunum, Noregi, Svíþjóð. Finnlandi og í Danmörku fá 
framhaldsskólanemar styrki frá lánasjóði viðkomandi lands, ekki eingöngu jöfnunarstyrki líkt 
og þekkist hér á landi heldur styrki til að stunda nám, óháð búsetu og námsleið 
(bóknám/iðnnám). Ef litið er á samantekt Hagstofunnar2 frá 2018 má sjá að það ár unnu 
55,6% 17 ára ungmenna á Íslandi samhliða skóla og 70,1% þeirra sem voru á aldrinum 18 - 
25 ára. Að mati SÍF er þetta skýrt merki um að gera þarf mun betur þegar kemur að 
fjárhagslegum stuðningi við unga námsmenn hérlendis.

Þá er bent á að í Noregi getur ungt flóttafólk fengið styrk til að stunda nám í framhaldsskóla 
sem SÍF telur til fyrirmyndar en samkvæmt tölum Hagstofunnar eru mun færri innflytjendur 
sem ljúka námi úr íslenskum framhaldsskólum en aðrir nemendahópar. Gera má ráð fyrir að 
margar ástæður liggi þar að baki en án efa er fjárhagur ein þeirra.

Þar sem markmið Menntasjóðsins er að „tryggja þeim sem falla undir lögin tækifæri til náms, 
án tillits til efnahags og stöðu að öðru leyti, með því að veita námsmönnum fjárhagslega 
aðstoð í formi námslána og styrkja“ vill SÍF hvetja til að gert verði betur við ungt fólk sem 
stundar nám í framhaldsskólum. Að nemendur geti fengið styrk til að stunda sitt nám líkt og 
jafnaldrar þeirra á Norðurlöndunum og að framhaldsskólanemendur eldri en 18 ára, verði 
lánshæfir ef styrkir nægja ekki, óháðþví hvort þeir kjósi að fara í iðn-og verknám eða ljúka 
stúdentsprófi. Draga má líkum að því að með styrkjakerfinu þyrftu nemendur að vinna minna 
meðfram skóla og gætu því einbeitt sér frekar að náminu, enda allra hagur að sem flestir 
ljúki framhaldsskóla á tilsettum tíma.

1 State of The Nordic Region 2018 (bls.92)
2 Börn á íslenskum vinnumarkaði (tafla 4)
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Þá vill SÍF ítreka fyrri athugasemd vegna fyrirhugaðs frumvarps hvað varðar möguleika 
námsmanna til að skipta um námsgrein, þ.e.a.s. lagt er til að ef námsmenn ákveða að skipta 
um námsgrein áður en gráðu er lokið, geti þeir fengið styrk í einhverju formi fyrir því námi 
sem þeir ekki luku. Sem dæmi væri hægt að gefa nemendum kost á að skipta einu sinni um 
fag innan hverrar námsgráðu. Telur SÍF að betur færi á ef nemendur hefðu örlítið svigrúm til 
að „finna sína hillu“ í stað þess að ljúka námi sem þeir töldu sig hafa áhuga á en reyndist svo 
ekki vera, einungis til að hljóta 30% niðurfellingu.
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