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Umsögn Félags náms- og starfsráðgjafa um tillögu um félagsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum, 
113. Mál

Þingskjal 113 - 113. Mál

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

FNS vill ítreka fyrri umsögn sem lögð var fram á 151. löggjafarþingi (mál 113. mál)1 þar sem tekið er 
undir að þörf sé á auknum stuðningi til handa nemendum í grunn- og framhaldsskólum. Þar geta 
náms- og starfsráðgjafar og félagsráðgjafar tekið höndum saman. Jafnframt skal benda aftur á nauðsyn 
og mikilvægi þess að tryggja lögbundna veitingu náms- og starfsráðgjafar þar sem kveðið er á um rétt 
nemenda á að hljóta slíka ráðgjöf af þar til bærum sérfræðingum, þeim sem bera lögverndað starfsheiti 
náms- og starfsráðgjafa.

FNS hefur lengi talað fyrir mikilvægi heildrænnar stefnu í náms- og starfsráðgjöf og ákveðin skref stigin 
í þá átt með Menntastefnu 2030 þar sem náms- og starfsráðgjöf er talin upp sem hluti af fjórum 
undirstöðum stefnunnar. FNS telur það vera eðlilegt skref að um leið og verið sé að styðja við nýja 
þjónustu innan menntakerfisins sem felst í skólafélagsráðgjöf þá sé gerð samskonar áætlun um náms- 
og starfsráðgjöf með stefnumótandi ákvörðunum og eftirfylgni laga og þess gætt að þjónusta sé tryggð 
þar sem samræmis gæti í stöðuhlutfalli náms- og starfsráðgjafa við fjölda nemenda. Er þetta í anda 
farsældarlaga og upprennandi heildrænnar skólaþjónustu.

FNS vill benda á að náms- og starfsráðgjafar, eðli máls og starfsins samkvæmt starfa náið með 
nemendum og aðstandendum þeirra og eru oft þeir fyrstu sem kallaðir eru til þegar upp koma 
vandkvæði í námi nemenda, hvort sem um er að ræða námslegan, félagslegan eða velferðarvanda. 
Náms- og starfsráðgjafar eru málsvarar nemenda og sinna velferð þeirra ásamt stjórnendum, 
kennurum og öðru starfsfólki. Í greinargerð er lagt til að ráðherra hafi samráð um málefni við önnur 
félagasamtök eftir því sem við á og FNS telur rökrétt og mikilvægt að vera aðili að þessu samráði.

Það er jákvætt að í þingsályktunartillögunni sé óskað eftir að áætlun verði sett fram um hvernig tryggja 
megi þessa tegund þjónustu, skólafélagsráðgjöf og FNS leggur til að þessi vinna verði jafnframt 
samnýtt til að horfa til þessara tveggja tegunda ráðgjafar, náms- og starfsráðgjöf og skólafélagsráðgjöf, 
og hvernig auka megi samlegðaráhrif þeirra, nemendum og aðstandendum þeirra til heilla.
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Jónína Kárdal, formaður 

fns@fns.is

FÉIAG NÁMS- OG STARFSRÁÐGJAFA

1 151-1052.pdf (althingi.is)

mailto:fns@fns.is
https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-1052.pdf

