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Félag náms- og starfsráðgjafa (FNS) leggur hér fram umsögn um til allsherjar- og menntamálanefndar 
vegna þingsályktunartillögu um félagsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum sem nú er í meðförum 
nefndarinnar.

FNS fagnar þingsályktunartillögunni og tekur undir að þörf sé fyrir aukinn stuðning til nemenda í 
grunn- og framhaldsskólum. Þetta kemur m.a. fram í skýrslu sem gerð var fyrir mennta- og 
menningarmálaráðuneytið1 þar sem m.a. er fjallað um að stór hluti tíma náms- og starfsráðgjafa fari í 
að sinna málum sem snúa að persónulegum og félagslegum erfiðleikum nemenda.

FNS finnst þó eðlilegt að áður en fagfólki ef bætt í stuðningskerfi nemenda verði það sem þegar er 
lögbundið uppfyllt. Náms- og starfsráðgjöf er lögbundin í bæði grunn- og framhaldsskólum2. Nokkur 
misbrestur er á að ákvæðum laga um rétt nemenda til náms- og starfsráðgjafar sé fylgt og telur FNS 
mikilvægt að ráðist verði í þær úrbætur og aðgerðir sem þarf, en t.d. hefur komið fram að í 29% 
grunnskóla á landinu starfi ekki náms- og starfsráðgjafi með löggilt starfsheiti3.

Á vettvangi mennta- og menningarmálaráðuneytis hefur farið fram vinna í stefnumótun í náms- og 
starfsráðgjöf þar sem gerðar eru tillögur um uppbyggingu stoðkerfis fyrir náms- og starfsráðgjöf og 
leggur FNS áherslu á að þeirri vinnu verði haldið áfram, m.a. til að efla þjónustu við nemendur í 
grunn- og framhaldsskólum4.

Stöðuhlutfall og nemendafjöldi
Í greinargerð með tillögunni stendur að stöðuhlutfall félagsráðgjafa gæti t.d. farið eftir fjölda 
nemenda. Það hefur lengi verið áhersla FNS, sem og KÍ5, að stöðugildi náms- og starfsráðgjafa í 
skólum verði bundin við nemendafjölda og hefur talan 300 verið notuð þar til viðmiðunar. FNS minnir 
því aftur á að huga þurfi að uppfyllingu lagaákvæða sem eru þegar í gildi.

Samráð
Í greinargerðinni er einnig fjallað um að ráðherra hafi samráð um málefnið við ýmsa aðila, FNS bendir 
á að hingað til hafa náms- og starfsráðgjafar í skólum sinnt málum nemenda er varða líðan og 
félgaslegan vanda og er því rökrétt að FNS verði aðili að þessu samráði. Einnig hafa náms- og

1 Náms- og starfsráðgjöf (stjornarradid.is)
2 91/2008: Lög um grunnskóla | Lög | Alþingi (althingi.is) 92/2008: Lög um framhaldsskóla | Lög | Alþingi 
(althingi.is).
3 Náms- og starfsráðgjöf í grunnskólum á Ísland rannsókn RHA 050620.pdf (stjornarradid.is)
4 Náms- og starfsráðgjöf (stjornarradid.is)
5 https://www.ki.is/media/tijd1tab/skolastefna ki 2018 2022.pdf
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https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/ritogskyrslur/stefn_nams_starfsradgj_.pdf
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008092.html
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008092.html
https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/MRN/N%C3%A1ms-%20og%20starfsr%C3%A1%C3%B0gj%C3%B6f%20%C3%AD%20grunnsk%C3%B3lum%20%C3%A1%20%C3%8Dsland_ranns%C3%B3kn%20RHA_050620.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/ritogskyrslur/stefn_nams_starfsradgj_.pdf
https://www.ki.is/media/tijd1tab/skolastefna_ki_2018_2022.pdf
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starfsráðgjafar verði lykilstarfsmenn þegar kemur að vinnu gegn brotthvarfi úr námi og því er samráð 
við FNS augljóst.

Að þessu sögðu ítrekar FNS að félagið fagnar hugmyndum um aukinn stuðning til nemenda, en leggur 
áherslu á að setja þarf í forgang aðgerðir til að uppfylla lagaleg ákvæði sem þegar eru í gildi hvað 
varðar þjónustu við nemendur.
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