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Reykjavík, miðvikudagur, 23. febrúar 2022

EfnÍ! Umsögn við tillögu til þingsályktunar um félagsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum. 152. 
löggjafarþing 2021-2022. Þingskjal 374-267.

Barna- og fjölskyldustofa fagnar framkominni tillögu til þingsályktunar og telur hana til þess fallna að styðja við 
faglega þjónustu við börn í grunn- og framhaldsskólum landsins. Þá styður tillagan við markmið laga nr. 
86/2021 um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna.

Félagsráðgjafar hafa sem fagstétt þekkingu og reynslu af því að tengja saman þjónustukerfi og ná fram aukinni 
skilvirkni í þjónustu við börn og barnafjölskyldur. Heildarsýn er leiðarljós félagsráðgjafar og yfirsýn yfir ólík 
þjónustukerfi og stofnanir samfélagsins er mikilvæg forsenda þess að árangur náist í samþættingu þjónustu við 
börn.

í áðurnefndum lögum nr. 86/2021 er gert ráð fyrir aðkomu málstjóra í málum barna sem unnin eru á 2. -3. stigi 
þjónustu og skal sveitarfélag velja málstjóra sem starfar við félagsþjónustu sveitarfélagsins eða á þeim sviðum 
sem þarfir barns liggja. (20.gr. laga nr. 86/2021). Skv. lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991,18.gr. 
er gert ráð fyrir að félagsráðgjafar séu að jafnaði sú starfsstétt sem er fyrsta val í starfsmannahaldi 
félagsþjónustu sveitarfélaga og má því gera ráð fyrir að málstjórar séu oftast félagsráðgjafar. Tengiliður í 
samþættingu þjónustu sbr. 17.gr. laga nr. 86/2021 er sá aðili sem starfar í nærumhverfi barnsins, þ.e. innan 
skólans þegar um grunn- eða framhaldsskólanemendur er að ræða. Þegar barn er ekki í þjónustu innan þeirra 
þjónustustofnana sem um er getið er kveðið á um að tengiliður komi frá félagsþjónustu sveitarfélagsins. Það 
er því Ijóst að fagfólk innan félagsþjónustunnar gegnir mikilvægu hlutverki í lögum um samþættingu þjónustu í 
þágu farsældar barna og er þar fyrst og fremst litið til félagsráðgjafa. Það verður því að teljast ávinningur af því 
að félagsráðgjafarséu starfandi í skólakerfinu þegar kemur að innleiðingu ofangreindra laga.
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Barna- og fjölskyld ustofa

Barna- og fjölskyIdustofa tekur undir nauðsyn þess að virkt samráð verði haft við börn og ungmenni við mótun 
verkefnisins.

Þá vilI Barna- og fjölskyldustofa taka undir sjónarmið þau sem koma fram í umsögn Félagsráðgjafafélags íslands 
dags. 15.12.2020 um málið og umsögn Umboðsmanns barna dags. 15.02.2022.

Fyrir hönd Barna- og fjölskyldustofu

Guðrún Jónsdóttrf 
Félagsráðgjafi 

gudrun.|onsdottir@bofs.is
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