
FJOLBRAUTASKOLI SUÐURLANDS
Tryggvagötu 25 • 800 Selfoss • Sími 480 8100 • Fax 480 8188 • Kennitala 491181-0289 • Netfang fsu@fsu.is • Veffang www.fsu.is

Olga Lísa Garðarsdóttir
Skólameistari Fjölbrautaskóla Suðurlands (FSu) 
skol ameistari@fsu.is

Jón Özur Snorrason 
Kennslustjóri FSu í fangelsum 
jozur@fsu.is

Klara Guðbrandsdóttir
Náms- og starfsráðgjafi FSu í fangelsum
klara@fsu.is

Umsögn um þingskjal 24-24. mál.
Tillaga til þingsályktunar um betrun fanga

ALMENNT ÁLIT UM MÁLIÐ
Betrunarstefna fyrir fangelsin er brýn og margþætt. Menntun er málefni sem varðar allt 
samfélagið og alla sem þar búa, líka þá sem dvelja í fangelsum. Stór liður betrunar er 
menntun, bóknám, verknám og starfsnám. Eins og staðan er núna er rekinn skóli í 
fangelsunum á Litla-Hrauni og á Sogni frá FSu (Fjölbrautaskóla Suðurlands) sem er 
móðurskóli fangelsanna. Í fangelsunum á Hólmsheiði og á Akureyri er einungis boðið upp á 
fjarnám. Við teljum að hægt sé að gera betur til að efla nám í fangelsum með því að auka 
fjölbreytni verknáms, bæta kennsluaðstöðu og skapa í bóknáminu fjölbreyttari kennslufræði. 
Mjög brýnt er að endurskoða námsframboð á Hólmsheiði og á Akureyri þar sem einungis er 
boðið upp á fjarnám. Samspil nærnáms (staðbundins náms) og fjarnáms teljum við vera 
nauðsynlegt í lifandi menntastofnun. Nemendur (fangar) ráða alla jafna illa við fjarnám. Eðli 
fjarnáms er að nemandi hafi aðgang og þekkingu af tölvum og forritum. Nemendur í fangelsi 
hafa takmarkaðan aðgang að tölvum og geta ekki notað öll þau forrit sem þarf vegna 
öryggisreglna. Mjög stór hluti okkar nemenda hafa ekki góða reynslu af skólakerfinu, margir 
hafa fallið úr námi í framhaldsskóla eða ekki lokið grunnskóla og þeir hafa oft ekki mikla trú 
á eigin getu, eru með athyglisbrest, ofvirkni, hegðunarvanda og fleira sem gerir það að 
verkum að þeir ráða illa við að aga sig sjálfir til að geta sinnt fjarnámi. Þeir þurfa mun meiri 
kennslu, utanumhald, stuðning og eftirfylgni en fjarnámskennsla býður upp á.

UMSÖGN
Við fögnum þessari þingsályktunartillögu um betrun fanga. Í annarri málsgrein greinagerðar 
er minnst á starfshóp um betrunarstefnu og teljum við að þar þurfi að vera að minnsta kosti 
einn fulltrúi sem þekkir skólamálin í fangelsinu innan frá. Ásamt betrunarstefnu teljum við að
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skapa þurfi heildstæða menntastefna í námi fanga þar sem hugað er að markmiðum þess og 
kröfum, skipulagi eða samsetningu, innihaldi og aðferðum. Þarfir fangans eru talsvert ólíkar 
þörfum venjulegs unglings á framhaldsskólastigi. Því þarf að mynda heildstæða og 
skynsamlega stefnu utan um nám hans með betrunarmarkmið að leiðarljósi.

Í þriðju málsgrein greinagerðar er talað um að markmið betrunar sé að auka færni og lífsgæði. 
Markviss náms- og starfsráðgjöf ásamt námi við hæfi getur verið stór liður í því markmiði.
Vel er hægt að tengja saman verknám og starfsnám eða starfsþjálfun. Bæta þarf aðgang að 
menntun til muna og jafna aðstöðuna milli einstakra fangelsa. Einnig þarf að huga að 
tæknimálum til að hægt sé að skoða kennsluhætti (í ljósi nútímalegra kennsluhátta) ef 
markmiðið er að nemendur geti haldið áfram í námi að fangelsisdvöl lokinni.

Í fimmtu málsgrein er talað um að til að tryggja árangur og fækka ítrekuðum brotum þurfi að 
greina stöðu fanga og gera raunhæfa áætlun til að hjálpa þeim að verða virkir 
samfélagsþegnar. Þessu erum við sammála en þetta þarf einnig að skoða í samræmi við 
refsistefnuna til dæmis ef fangi er í agabroti fær hann einungis helminginn af því sem hann 
fær greitt fyrir vinnu eða nám. Þetta er mjög letjandi fyrir einstakling sem er að byggja sig 
upp. Því teljum við að útrýma þurfi refsistefnu í samræmið við betrunarstefnu.

Í elleftu málsgrein er talað um skýrslu sem gefin var út af Mennta- og 
menningarmálaráðuneyti sem ber titilinn Stefnumótun í menntamálum fanga á Islandi og 
teljum við mikilvægt að taka hana til skoðunar og laga að nútímanum og til framtíðar. Margt 
hefur breyst í menntamálum frá árinu 2007. Í Stefnumótuninni er talað um að brýnt sé að huga 
að námsmöguleikum fanga og vinna gegn brottfalli með öflugri sérkennslu og 
einstaklingsráðgjöf. Þetta á enn við. Einnig teljum við mikilvægt að gagnlegt gæti verið fyrir 
fanga að hafa kost á að taka bílpróf, vinnuvélaréttindi, lyftararéttindi og önnur starfsréttindi 
sem eykur samfélagshæfni þeirra að lokinni afplánun. Við ítrekum því að það þurfi að stoppa 
refsistefnuna sem bitnar á námi fanga.

Í elleftu málsgreininni er minnst á vistunaráætlun í ljósi menntunar og teljum við að hana 
megi efla til muna ef náms- og starfsráðgjafi er þáttakandi í vistunaráætlun. Þá væri hægt að 
veita einstaklingsmiðaða ráðgjöf frá upphafi vistunar. Einnig er það sameiginleg skoðun 
okkar að ef stöðugildi náms- og starfsráðgjafa yrði aukið samhliða auknu námi væri hægt að 
veita öflugri og virkari hópráðgjöf og örnámskeið í námstækni, prófkvíða, ferilskrágerð, 
atvinnuviðtölum í samræmi við það sem gert er í skólum úti í samfélaginu. Að lokum teljum 
við að með auknu stöðugildi gæti náms- og starfsráðgjafi veitt persónulega ráðgjöf þegar 
styttist í að fangi losni úr haldi á leið sinni til frekari menntunar eða viðurkennds starfs.
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