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Umsögn til allsherjar- og menntamálanefndar

Mál: Tillaga til þingsályktunar um félagsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum. 
113. mál.

Sendandi: Kennarasamband Íslands

Dagsetning: 15. desember 2020

Kennarasamband Islands (Kl) leggur hér fram umsögn til allsherjar- og menntamálanefndar 
vegna þingsályktunartillögu um félagsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum sem nú er í meðförum 
nefndarinnar.

Kl fagnar þingsályktunartillögunni og tekur undir að þörf sé fyrir aukinn stuðningi til nemenda í 
grunn- og framhaldsskólum.

I því sambandi vill Kl benda á að það hefur markað sér stefnu um náms- og starfsráðgjöf í grunn- 
og framhaldsskólum. I henni felst að náms- og starfsráðgjafar standa vörð um farsæld nemenda 
og sinna þörfum þeirra með ráðgjöf um nám, persónuleg málefni og náms- og starfsval. Starf 
þeirra hefur fyrirbyggjandi, fræðandi og þroskandi áhrif á nemendur. Þar að auki liðsinna náms- 
og starfsráðgjafar kennurum vegna námsvanda einstakra nemenda, eru þeim til aðstoðar við 
skipulagningu og umsjón með nemendahópum og eiga samstarf við annað starfsfólk skóla og 
foreldra.

Kl telur mikilvægt að auka vægi náms- og starfsfræðslu í grunnskólum og framhaldsskólum og 
gera að skylduviðfangsefni í menntun nemenda til að auðvelda þeim að taka meðvitaðar 
ákvarðanir um náms- og starfsval.

Tryggja þarf að hver skóli hafi aðgang að náms- og starfsráðgjafa með tilskilda menntun 
samkvæmt lögum og að farið sé að lögum um náms- og starfsráðgjöf í grunn- og 
framhaldsskólum. Koma þarf á heildstæðri náms- og starfsráðgjafaáætlun fyrir skóla þar sem 300 
nemendur eða færri eru að baki hverju stöðugildi.

Kl telur eðlilegt að fjölgun fagfólks í grunn- og framhaldsskólum beinist fyrst að þessu. Náms- 
og starfsráðgjöf er lögbundin í bæði grunn- og framhaldsskólum og ákvæðum laga um rétt 
nemenda til náms- og starfsráðgjafar skal fylgja. Kl telur afar brýnt að ráðist verði í þær úrbætur 
og aðgerðir sem að þessu snúa.

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
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starfsráðgjöf og leggur Kl áherslu á að þeirri vinnu verði haldið áfram, m.a. til að efla þjónustu 
við nemendur í grunn- og framhaldsskólum.

Kl 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.

Að því sögðu vill Kl benda á að félagsrágjöf er eitt að lögbundnum verkefnum sveitarfélaga skv. 
V. kafli laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, sbr. lög nr. 37/2018 og miklu skiptir að 
þau verði uppfyllt. Aukið samstarf sveitarfélaga, grunn- og framhaldsskóla í þessum málum 
myndi styrkja þjónustu við börn og gera skólunum betur unnt að sinna velferðarhlutverki sínu.

f.h. Kennarasambands lslands
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