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Inngangur
Félag framhaldsskölakennara hefur frá því að efnahagshrunið átti sér stað haustið 2008 lagt
mikla áherslu á við menntamálaráðherra að endurskoða þurfi gildistökuákvæði
framhaldsskólalaganna sem gera ráð fyrir fuliri framkvæmd haustið 2011 vegna niðurskurðar
á fjárveitingum til framhaldsskóla og aðstæðna á vinnumarkaði. Efni kjarasamninga
KÍ/framhaldsskóla og ríkis tengist beint inntaki og framkvæmd laganna. Hér er átt við fimm
daga lengingu skóiaársins, breytingar á kennslu- og prófadögum og nýtt einingakerfi.
KÍ/framhaldsskóli og ríki frestuðu kjarasamningum um efni laganna um ótiitekinn tíma vegna
efnahagsaðstæðna vorið 2009 með sérstakri bókun og hafa engar aðrar ákvarðanir
samningsaðila komið í stað hennar. Var bókunin gerð með vitund og viíja
menntamálaráðherra. Heildarsamflot og stöðugleikasáttmáli á vinnumarkaði gera heldur
ekki ráð fyrir samningagerð einstakra hópa um sín sérmál. Frumvarpið er því löngu tímabær
aðgerð að mati félagsins.
Félagið vill síðan benda á eftirfarandi atriði í sambandi við efni frumvarpsins:
1. Vandaður og faglegur undirbúningur skiptir höfuðmáli ef ráðist verður í sameiningu
framhaldsskóla með beitingu þeirrar heimildar sem kemur fram í 1. gr. frumvarpsins.
Framkvæmdin má hvorki leiða til verri aðstöðu og möguleika nemenda til skólagöngu
og námsvistar en nú er né til sóunar á þekkingu og mannauði. Minnt er einnig á
markmið í stöðugleikasáttmála um að varðveita störf eins og kostur er.
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2. Þrátt fyrir að frumvarpið geri ráð fyrir því að framhaldsskólum verði veitt svigrúm til
upptöku nýrra námsbrauta til 1. ágúst 2015 er þeim mögulelka haldið „opnum að
skólar innleiði nýtt nám eins og þegar er hafið í nokkrum skólum", sbr. greinargerðin
með frumvarpinu. Félagið bendir á að nú starfa tveir framhaldsskólar (Kvennaskóiinn
og Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ) sem tilraunaskólar um framkvæmd
framhaldsskólalaga samkvæmt hetmild menntamálaráðherra og fengu skólarnir
sérstakar fjárveitingar í þessu skyni. Gerðir voru sérstakir kjarasamnlngar þar sem
skólarnir fengu heimild til að lengja skólaárið um fimm daga og að breyta
fyrirkomulagi kennslu- og prófadaga. Ekki var hróflað við núverandi mati á vinnu
nemenda og vinnutímaskilgreiningum kennara en mögulega koma þessi mál til með
að verða skoðuð í samstarfi félagsins, skólameistara og ráðuneyta. Félagið bendir á
að ef fleiri skólar fá heimild til að gerast tilraunaskólar um framkvæmd laganna þurfa
stjórnvöld að hugsa fyrir sérstöku fjármagni til þessa vegna nauðsynlegrar
kjarasamningsgerðar. Tilraunasamningar sem hafa verið gerðir mynda að mati
féíagsins tiltekin iágmörk í mögulegri samningsgerð við fleiri tilraunaskóla. Félagið
telur samt sem áður mjög varhugavert að gefa undir fótinn með það í greinargerð
frumvarpsins að fjölga mögulega tilraunaskólunum á sama tíma og kreppa og
niðurskurður ríkir í hinu opinbera menntakerfi.
3. Félagið gerði fyrir nokkru könnun meðal skólameistara framhaldsskóla um áhrif
niðurskurðar á fjárframlögum á hag nemenda og á skólastarfið. Var þátttaka í
könnuninni mjög góð. Niðurstöðurnar sýna minni þjónustu við nemendur, s.s. í
umsjón, við nemendur af erlendum uppruna, í forvarnarstarfi, félagsmálum nemenda,
í erlendum samskiptum og í margskonar faglegu starfi. Mikill niðurskurður hefur átt
sér stað á námsframboði skólanna og námshópar fara stækkandi sem felur í sér að
minni tími er til að sinna hverjum nemanda. Flestir skólameistarar voru á því að reynt
væri í lengstu lög að skera ekki niður í stoðþjónustu við nemendur, s.s. ráðgjöf.
Skólameistarar voru almennt sammála um að brotthvarf frá námi væri ekki meira en
verið hafi. Um önnur áhrif efnahagskreppunnar á líðan og hag nemenda sögðu fleiri
að Ijóst væri að fleiri nemendur en áður byggju við erfiðar aðstæður heima og að
nemendum sem líði illa hafi fjölgað. Einn skólameistari komst svo að orði:
„Efnahagskreppan erfarin að hafa áhrifá nemendur, bæði félagslega og fjárhagslega.
Fleirí nemendur hafa verið bókalausir nú í upphafi annar en við höfum áður heyrt af
Þá eru fleiri mál sem koma inn á borð námsráðgjafa vegna þunglyndis og kvíða
nemenda sem rekja má til efnahagsástands heimilanna. Bæta má víð að nemendur
hafa t.d. miklar áhyggjur af atvinnumálum foreldra sinna, atvinnuleysi í mörgum
tilfellum eða yfirvofandi hættu á atvinnumissi. Einnig eru dæmi þess að foreldrar þurfi
að sækja atvinnu iangt að og það hefur áhrif á líðan nemendanna og stöðu
fjöiskyldunnar." í könnuninni var líka spurt um hvort skólarnir hefðu hrundið af stað
einhverjum
sérstökum
ráðstöfunum til
að bregðast við
ákvæðum
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framhaldsskólalaganna um fræðsluskyldu. Svo til flestir skólameistarar greindu frá
ráðstöfunum um að nemendur yngri en 18 ára væru forgangshópur við innritun,
margir nefndu að þegar kæmi að viðvörunum eða brottvikningu vegna fjarvista væri
farið gætilega og reynt að halda þeim í skóíunum. Þá voru nefnd mætingateymí og
endurskoðun á vinnulagi þeirra sem halda utan um nemendamál, samskipti við
foreldra, stofnun foreldrafélaga og auknar kröfur til félagslífs nemenda. Nokkrir
nefndu líka ríkari skyldur við nemendur sem byggju í nágrenni skóians. Mjög fáir
nefndu hins vegar að verið væri að undirbúa nýtt námsfyrirkomulag sem myndi
henta betur breiðari hópi nemenda eins og hugsun framhaldsskólalaganna um
fræðsluskyldu og framhaldsskólapróf gerir ráð fyrir.

4. Frumvarpið sýnir glöggt að ekki verða til fjármunir til að framkvæma mikilvæg
umbótaákvæði laganna sem miða að því að gera framhaldsskólann raunverulega fyrir
alla og að fjölga þeim sem útskrlfast með lokapróf úr framhaldsskóla. Félagið telur að
móta þurfi tímasetta áætíun um endurheimt þess sem tekið hefur verið brott vegna
samdráttaraðgerða og almennt um tímaramma fyrir umbótaáform laganna. Hér er t.d.
átt við aðgerðir til draga úr skilum milli skólastiga, lögbundna og aukna ábyrgð
stjórnvalda á skólagöngu framhaldsskólanema allt að 18 ára aldri, aðgerðirtil að auka
fjölbreytni náms og námsframboðs, ráðstafanir til þess að draga úr brottfalli og
aðgerðir til að auka velferð nemenda og bæta þjónustu við þá - ekki síst við þá sem
standa höllum fætí.
Lokaorð
Niðurstöðurnar úr könnuninni sem er gerð að umræðuefni í 3. lið umsagnarinnar sýna að
mati félagsins mikið bakslag í getu skólanna til að halda uppi lögbundnu skólastarfi og eru
þeir í raun verr staddir en fyrir setningu framhaldsskólalaganna vorið 2008. Það þarf að slaka
á niðurskurðarkröfunni til framhaldsskólanna til að verja skólagöngu og námsvist ungmenna
á framhaldsskóiaaldri fyrir frekari áföllum en orðin eru.
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Umsögn Félags íslenskra framhaldsskóla um þskj. 969 - 578. mál.

Félag íslenskra framhaldsskóla hefurekki miklarathugasemdirvið þetta frumvarp. í>ó eru tvö atriði
sem við viljum nefna:
1. í 23. gr. gildandi iaga er fjallað um námsbrautariýsingar og gert ráð fyrir að inníeiðing nýrra
námsbrauta verði að fullu lokið 1. ágúst 2011. í 5. grein frumvarpsins er gert ráð fyrir að
innleiðingin frestist og verði lokið að fullu 1. ágúst 2015. Þetta virðist töluvert mikil frestun og
má velta fyrir sér hvort frestunin mætti ekki vera einu ári styttri, þannig að gert verði ráð fyrir
að innieiðingunni verði lokið 1. ágúst 2014.
2. í 4. gr. frumvarpsins er fjallað um skólasöfn. FÍF leggur til að orðalagi málgreinarinnar J
tengslum við húsnæði skólasafns skai vera lesaðstaða með aðgangi að uppfýsingarítum á
skólasafni"verði breytt þannig að framhaidsskóiar geti skipulagt lesaðstöðu með Öðrum
hætti en „í tengslum við húsnæði skólasafns". Kennsluhættir sumra framhaldsskóia gera t.d.
ráð fyrir því að „iesaðstöðu" sé dreift um skóiann, en sé ekki endiiega í beinum tengslum við
skólasafnið.

Guðbjörg Aðalbergsdóttir
formaður Félags íslenskra framhaídsskóla

GA/18.5.2010
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Umsögn um frv. tíl laga um framhaldsskóía, 578. mál

Samband ísíenskra sveitarféiaga teiur ástæðu tii þess að senda
menntamálanefnd umsögn um ofangreint frumvarp, þrátt fyrir að sambandið
hafi ekki verið á meðai þeirra aðiia sem nefndin óskaði umsagnar frá.
Frumvarpið hefur þann megintilgang að veita nauðsyniegt svigrúm tii þess að
bregðast við fyrirsjáaniegum samdrætti f ríkisútgjöidum til framhaldsskóians. í
fyrsta iagi er lagt tii að áriegur fjöidi vinnudaga nemenda verði 175 í stað
180, eins og mæit er fyrir um í gildandi iögum. í öðru iagi er lagt tii að frestur
framhaidsskóia tii að setja sér námsbrautaíýsingar verði tii 1. ágúst 2015 í stað
1. ágúst 2011. í þriðja lagi eru iagðar til breytingar vegna vinnustaðanáms. í
fjórða iagi er lagt tii að ráðherra geti faiið skólameistara fieíri en einum
framhaldsskóia forstöðu.
Samband íslenskra sveitarfélaga gerir ekki efnisiegar athugasemdír við
frumvarpið. Sambandið gerir hins vegar mjög aivariega athugasemd við að
ekki skuli samhiiða hafa verið lagt fram frumvarp um breytingar á lögum um
grunnskóla, en fulltrúar sambandsins hafa ítrekað óskað eftir því við menntaog menningarmálaráðherra að slíkt frumvarp verði lagt fram og m.a. unnið að
útfærsiu þess með sérfræðingum ráðuneytisins. Á fundum með ráðherra hefur
komið fram sú afstaða að ráðuneytið muni ekki beita sér fyrir breytingum á
grunnskólaiögum nema fyrir iiggi sátt um málið miili sambandsins og
Kennarasambands ísiands. Viðræður miiii þessara aðiia, þar sem rætt hefur
verið um mögulegar breytingar á iengd skólaársins og tímabundna styttingu
vikuiegs kennsiutíma, hafa ekki ieitttil annarrar niðurstöðu en þeirrar að KÍ er
ekki tilbúiðtii neinna breytinga.
Þar sem viðræður við KÍ hafa ekki borið árangur og ráðherra hefur ekki reynst
tilbúinn tii að leggja fram frumvarp tii að skapa sveitarféiögunum svigrúm til
hagræðingar í grunnskóiastarfi, telur sambandið óhjákvæmiíegt að óska eftir
því að menntamálanefnd leggi fram sérstakt frumvarp um breytingar á Íögum
um grunnskóia. Rétt er þó að fram komi að á fundi stjórnar sambandsins þann
7. maí si. var samþykkt tiiiaga skóiamálanefndar sambandsins um að fela
formanni og framkvæmdastjóra að óska eftir fundi með mennta- og
menningarmáiaráðherra og ítreka bréf sambandsins tií ráðherra frá nóvember
2009 um heimiid tii þess að víkja frá tiiteknum fjárhagsiegum íþyngjandi
ákvæðum grunnskóialaga með tiliiti tii niðurskurðar í útgjöidum sveitarfélaga
tii þess að mæta tekjusamdrætti sem þau hafa orðið fyrir.

Borgartúni

30, pósthólf 8100,
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Um frekari útfærsíu slíks frumvarps vfsast til meðfylgjandi minnisblaðs
formanns og framkvæmdastjóra sambandsins, sem afhent var mennta- og
menningarmálaráðherra í byrjun nóvember 2009. Sérstök athygii
nefndarinnar er vakin á f-lið í minnisblaðinu, en sú breyting sem þar er lögð
til
stafar
beinlínis
af
breyttri
forgangsröðun
menntaog
menningarmálaráðuneytis og Alþingis, sem leiðir til þess að girt er fyrir það
aukna flæði milii grunn- og framhaldssskóla sem gengið var út frá við
samþykkt laga fyrir þessi tvö skóíastig árið 2008. Þá telur sambandið æskilegt
að í grunnskólalög verði bætt sambærilegri heimild og fram kemur í
frumvarpinu, þess efnis að hægt verði að fela skólastjóra að veita forstöðu
fleiri en einum grunnskóla.
Virðingarfyllst
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Afrit:
Mennta- og menningarmálaráðherra

Minnisblað
Dags.: 6. nóvember 2009

Móttakandi:

Mennta- og
menningarmálaráðherra

Sendandt:

Formaður og framkvæmdastjóri
Sambands ísienskra sveitarféiaga

Máisnr.: 0911007SA
Máiaiykili: 400

Efni: Breytingar á grunnskólalögum, tónlistarfræðsla og íþrótta- og æskulýðsmál
1. Tímabundnar heimildir til frávika frá ákvæðum grunnskólalaga
Þessar heimildir gætu náð tii skóiaáranna 2010-2011 og 2011-2012.
a. Vikulegur kennslutími eftir bekkjardeildum (28. gr.)
Veitt verði heimild til að stytta vikulegan kennslutíma. Hugmynd
að hámarksfrávikum:
Hugmynd að hámarksfrávikum

Bekkjardeiídir
1,-4. bekkur
5.-7. bekkur
8.-10. bekkur

Vikuiegur
kennslutími
skv. lögum
í mínútum
1,200
1.400
1.480

Vikuiegur
kennslutími
$kv. lögum
í kennslustundum
30
35
37

Hámarksskerðing
kennslustunda
á viku
3
4
5

Hlufallsleg
skerðing
að hámarki
á viku
10%
11%
14%

Ef sveitarfélög nýta sér frávikin geta þau ef þau kjósa svo boðið á
móti, td. yngstu nemendunum, aukna skólavist með iengdri
viðveru í skólanum, félagsstörfum eða öðru. Slíkt verði ekki
lögbundið.
b. Vikulegur kennslutími að meðaltáli (28. gr.)
Veitt verði heimild til að færa tií vikulegt kennslumagn skv. a-lið
milii vikna og mánaða þannig að viðmiðunin verði í raun
meðaltalsviðmiðun kennslutímafjölda á viku. Einhver mörk
verður að setja á siíkan tilfiutning.

c. Skóladagar nemenda (28. gr.)
Veitt verðt heimild til að fækka skóiadögum nemenda um allt að
10 eða úr 180 í 170. Ef heimildin fæst verði teknar upp viðræður
við KÍ um breytingu á kjarasamningi í samræmi við heimiidina.

d. Valgreinar á unglíngastigi (26. gr.)
Veitt verði heimild
ti! að minnka framboð valgreina á
unglingastigi þannig að val um námsgreinar og námssvið geti
orðið minna en þriðjungur námstímans.
e. Hlutfallsleg skipting milli námssviða og námsgreina (25. gr.)
Veitt verði tímabundin undanþágu frá 25. greininni, þ.e. þeim
hluta sem segir til um hlutfalislega skiptingu tíma milíi námssviða
og námsgreina.
Skilyrði þessar breytingar er að sveitarfélög leggi sérstaka áherslu
á markmið 2. gr. og 24. gr. laganna, sem kveða á um innihald og
gæði náms, verði að fullu náð.
f. Nám grunnskólanemenda á framhaldsskólastigi (26, gr.)
Mennta- og menningarmálaráðherra hefur ákveðið að við
ákvörðun fjárheimilda fyrir árið 2010 verði ekki gert ráð fyrir
ígildum vegna nemenda grunnskóla sem stunda nám í einstökum
framhaldsskólaáföngum samhliða grunnskólanámi sínu.

Samband fsienskra sveitarfélaga telur þessa ráðstöfun óheimila án
breytinga á 26. gr. grunnskólaganna þar sem kveðið er skýrt á um
að grunnskóíanemendur eigi rétt á að stunda nám í einstökum
námsgreinum á framhaldsskólastigi meðan þeir eru f grunnskóla
enda hafi þeir sýnt fullnægjandi færni.
TiIIaga um framhald:
Að
óformlegur starfshópur fuíltrúa sambandsins og mennta- og
menningarmálaráðuneytisins útfæri þessar hugmyndir frekar áður en þær
verða kynntar hagsmunaaðilum eða á opinberum vettvangi. Fulltrúar
sambandsins í starfshópnum verði Guðjón Bragason, sviðsstjóri lögfræðisviðs,
Svandfs Ingimundardóttir, skólamálafulltrúi sambandsins, og Ragnar
Þorsteinsson, fræðslustjóri Reykjavfkur.
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Álit Sambands íslenskra sveitarfélaga unri rétt grunnskólabarna til
náms í framhaldsskólaáföngum - tengist þingmáli nr. 578

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar óskaði í byrjun árs eftir áliti frá
Sambandi íslenskra sveitarfélaga, um rétt grunnskólabarna til þess að stunda
nám í framhaldsskólaáföngum. Tilefni álitsbeiðninnar var sú ákvörðun
ríkisvaldsins, í fjárlögum ársins 2010, að greiða ekki fyrir einingabært nám f
framhaldsskóla sem nemendur í grunnskóla stunda á árinu á grundvelli 4.
mgr. 26. gr. grunnskólalaga.
Lögfræði- og velferðarsvið sambandsins hefur nú lokið við gerð álitsins og
fylgir það hjálagt, hæstvirtrí menntamáianefnd Alþings til kynningar.
Meginniðurstaða álitsins er að réttur grunnskólabarns skv. 4. mgr. 26. gr.
grunnskólalaga sé sterkur og megi teljast lögvarinn skv. gildandi
lagaákvæðum. Þá styrkir það réttinn frekar að hann styðst við ákvæði 76. gr.
stjórnarskrárinnar. Sambandið telur réttarstöðu nemenda því til muna sterkari
en mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur gefið ti! kynna í skriflegum
svörum við fyrirspurnum um það efni, m.a. á vettvangi Alþingis.
Rétt er að geta þess að fulltrúar sambandsins voru í sambandi við mennta- og
menningarmálaráðuneytið vegna mögulegra breytinga á 4. mgr. 26. gr.
grunnskólalaga, samhliða því að breytingar yrðu gerðar á framhaldsskólalögum vegna hagræðingar í starfsemi þeirra. Sú vinna ieiddi ekki til
tiliögu á frumvarpsformi sbr. þingmál nr. 578 sem verið hefur ti! meðferðar
hjá menntamálanefnd/ og sambandið hefur veitt umsögn um. Sambandið
telur hins vegar brýna ástæðu ti) þess að íöggjafinn taki afstöðu til þeirra
tillagna um breytingar á grunnskóialögum sem fyrst voru kynntar mennta- og
menningarmálaráðherra í nóvember 2009 og vikið er að í áíitsgerðinni.
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Um rétt grunnskólabarna til þess að stunda nám í framhaldsskólaáföngum
I.

Inngangur

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar hefur óskað eftir áliti frá iögfræði- og
veiferðarsviði Sambands ísienskra sveitarféiaga um þá ákvörðun ríkisvaídsins að
greiða ekki fyrir einingabært nám í framhaidsskóia sem nemendur í grunnskóla
stunda.
Álitsgerð þessi hefur iögfræði- og veiferðarsvið sambandsins tekið saman í tilefni af
beiðni sveitarféiagsins. Við vinnsiu málsins af háifu sviðsins var ákveðið að áiitið
skyldi ekki einskorðast við iögfræðilega þætti heldur væri jafnframt iitið tii fagiegra
og fjárhagsiegra áhrifa sem líklegt mætti teija að ákvörðunin hefði \för með sér. Þá
var horft til þess að áiitsgerðin gæti vertð til ieiðbeiningar fyrir skólastjóra
grunnskóla þegar þeir bregðast við beiðnum frá nemendum um heimiid til þess að
stunda nám \framhaldsskóiaáföngum á næsta skóiaári.
Efnisskipan áiitsins er þannig að í upphafi eru teknar saman heistu niðurstöður. Á
eftir þessum niðurstöðukafia fylgir greinargerð um tildrög og forsendur álitsins. Þá
er fjaliað um iagagrundvöll og þau atriði sem ráða réttarstöðu nemenda. í
samræmi við ofangreinda afmörkun viðfangsefnisins er einnig fjaiiað um
hugsanlegar faglegar og fjárhagsíegar afleiðingar. í síðasta hiuta álitsgerðarinnar er
vikið að þvf hvernig skóiastjórar grunnskóla eigi að bregðast við beiðnum frá
nemendum um heimiid tii þess að stunda nám í framhaidsskólaáföngum.
II.

Samantekt

[Jm réttarstöðu nemenda
1. í 4. mgr. 26. gr. grunnskóialaga er mæit fyrir um rétt barna í þremur efstu
bekkjum grunnskóla tii þess að stunda nám í framhaldsskóla samhliða námi \
grunnskóla. Samkvæmt greininni er einungis áskiiið að framhaidsskólanámið
teijist hluti af grunnskólanáminu og að viðkomandi nemandi hafi sýnt
fuNnægjandi færni til að stunda námið. Að uppfylltum þessum skilyrðum veitir
skóiastjóri grunnskóla nemanda heimiid tii þess að stunda námið. Heimiid
skóiastjóra afmarkar réttarstöðu nemandans. í máii sem varðar beiðni um siíka
heimild er tekin stjórnvaidsákvörðun. Form- og efnisreglur stjórnsýsiulaga giida
þvf um aila meðferð og úriausn málsins af hálfu skóiastjóra grunnskóla.
2. Heimiíd skóiastjóra tii að stunda námið felur ekki í sér ákvörðun um að
tiitekinn framhaldsskóli veiti þjónustu með nánar tilgreindum hætti. Af þeirri
ástæðu er framkvæmd kennsiunnar háð atbeina tiltekins framhaldsskóia sem
ekki iiggur endiiega fyrir hver er þegar grunnskóiastjóri veitir sína heimiid. í

lagalegu tilíiti hefur atbeini hlutaðeigandi framhaldsskóla ýmis einkenni
stjórnvaldsákvörðunar, en getur um ieið talist til almennrar þjónustustarfsemi,
sem að meginstefnu ti) er undanþegin gildissviði stjórnsýslulaga. Synji
framhaidsskóli um viðtöku á grunnskólanemanda reynir á þessa aðgreiningu.
Úrlausn á því hvorum megin hryggjar slíkt tilvik lendir byggist á greiningu
þeirra lögbundnu réttinda sem um ræðir, eðii þeirra, vægi og þýðingu,
3. Ætla verður að úrlausn muni einkum byggjast á því að atbeini framhaldsskóla
er óhjákvæmileg forsenda þess að réttur skv. 4. mgr. 26. gr. verði virkur. Þessi
réttur er samkvæmt iögskýringargögnum einstaklingsbundinn og nær til
ákveðinnar þjónustu af tilteknum gæðum á tilteknu sviði. Líta verður þannig á
að þessi réttur sé sterkur og megi teljast lögvarinn. Þá styrkir það réttinn frekar
að hann styðst við ákvæði 76. gr. stjórnarskrárinnar.
4. Á móti kemur að iíta megi svo á að það dragi úr vægi 4. mgr. 26. gr. að
rétturinn sem þar er skilgreindur kemur sem viðbót við þann rétt sem annars er
til staðar. Þar sem greinin veiti réttindi sem séu valkvæð f einhverjum skiíningi,
verði að teija ákvæðið þýðingarminna en ella væri. Sú er afstaða mennta- og
menningarmálaráðuneytis, sem telur rétt skv. 4. mgr. 26. gr. valkvæðan og að
færa megi rök fyrir því að þar sem ekki sé til staðar samningur við
framhaldsskóla og námið er ekki hluti af skipulögðu námi grunnskóla sé
rétturinn „ekki til staðar". Ráðuneytið virðist einnig vísa til þess að kennsla í
framhaldsskólum á grundvelli heimiídar skólastjóra grunnskóla, sé háð
fjárveitingum úr ríkissjóði með þeim hætti sem almennt gildi um
þjónustustarfsemi ríkisins. Vísar ráðuneytið til 31. gr. grunnskóialaga, hvað
þennan skilning varðar sérstaklega.
5. Ekki er hægt að slá því föstu hvernig dómstólar, eða umboðsmaður Alþingis,
muni vega þesst atriði saman komi til þess. Fleiri hugtaksatriði við
skilgreiningu á stjórnvaldsákvörðun kunna einnig að skipta máli í þessu
sambandi. Út frá almennum skýringarsjónarmiðum myndu löglíkur þó vera
fyrir því að stjórnsýslulögin og aðrar meginreglur stjórnsýsíuréttar gildi fuilum
fetum um ákvarðanir framhaldsskóians. Gangi það eítir er réttarstaða nemenda
mun sterkari en afstaða ráðuneytisins gefur tii kynna og viðbúið að synjun
framhaldsskóla á skráningu f framhaldsskólaáfanga verði talin ólögmæt.
Um faglegar afletðingar
6. Sú ákvörðun að fella niður þjónustu framhaidsskóla við nemendur í efstu
bekkjum grunnskóla vinnur gegn markmiðum og anda nýrrar menntastefnu um
að auka flæði og samfellu milii skóiastiga. í löggjöf er iögð rík áhersla á þessi
atriði, eins og endurskoðuð heiidarlög um skólakerfið frá 2008 bera með sér.
Grunnskólanemendum sem jafnframt stunda einingabært nám í framhaldskóla
hefur fjölgað mjög á sfðustu árum og voru þeir 5,1% allra skráðra
framhaldsskólanemenda haustið 2008. Ætia má að ákvörðun um niðurfellingu
þjónustu muni á árinu 2010 hafa áhrif á hátt f 1.500 grunnskólanemendur sem
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hver um sig stundar nám f framhaidsskóiaáfanga skv. vali sem nemi a.m.k.
einum áfanga.
7. Þegar grundvellinum er kippt undan framhaldsskóíanámi nemenda bíasir víða
mikili vandi við f grunnskólum, sérstaklega hvað varðar nemendur sem enn
eiga eftir að Ijúka öðru námi í 9. og 10. bekk. Rof verður f nám nemenda,
sérstakiega þeirra sem stundað hafa nám f kjarnagreinum. Grunnskólakennarar
hafa almennt ekki réttindi til framhaldsskólakennslu og þvf sjaldnast um þann
möguleika að ræða. Fagleg áhrif rofs f námsframvindu þessa fjöida
grunnskólanemenda verða þvf umtaisverð.
Um kostnaðaráhrif
8. Við afgreiðsiu fjárlaga fyrir árið 2010 var gert ráð fyrir að rfkið myndi spara um
70 mkr. með þvf að feila niður þetta námsframboð. Ætia má, út frá
fyrirliggjandi gögnum um þann nemendahóp sem nýtt hefur sér framboðið, að
þessi sparnaður sé varlega áætiaður og geti numið hærri fjárhæð.
9. Ljóst er að ákvörðun rfkisvaldsins er til þess faiiin að auka útgjöld
hlutaðeigandi grunnskóla sem gefa þarf kost á námsvali f stað þeirra
framhaldsskólaáfanga sem synjun framhaldsskóla varðar. Óvfst er hver
kostnaðaráhrifin nákvæmlega verða en fyrir hendi er farvegur fyrir mat á þeim.
Um viðbrögð skólastjóra grunnskóla við beiðnum
10. Berist beiðni frá nemanda um að stunda námsgrein í framhaldsskóla, er
skólastjóra rétt að bregðast við með þvf að láta meta færni nemandans. Sé það
niðurstaða mats að nemandinn hafi sýnt fullnægjandi færni f skilningi 4. mgr.
26. gr. grunnskólagalaga, er skólastjóra skylt að samþykkja beiðnina. Þetta
samþykki veitir skólastjórinn hins vegar einungis fyrir sitt leyti og með fyrirvara
um að framhaldsskóli finnist sem veitt geti kennsluna. Þessi fyrirvari iýtur að
þvf hvernig kennsian er veitt og verður að Ifta svo á að fyrirvarinn verði sem
slfkurekki kærðurtil ráðuneytisins.
11. Grunnskóium er ekki skylt að tryggja grunnskólanemendum nám á
framhaidsskólastigi, jafnvel þótt nemendurnir uppfyili skilyrði til þess.
Framhaldsskóiaáfangar verða ekki kenndir af grunnskólakennurum, nema fyrir
liggi samningur milli viðkomandi grunn- og framhaldskóia, þar sem kveðið er
á um að ábyrgðin iiggi hjá framhaidsskólanum. Sveitarfélög geta þannig hvorki
hvorki borið faglega né fjárhagslega ábyrgð á þvf að nemendur eigi kost á
þessari kennslu.
12.Fái grunnskóli upplýsingar um að ekki finnist framhaidsskóli, sem veitt geti
kennsiu, er grunnskóianum skyit að veita hlutaðeigandi nemanda kost á
námsvali f stað þeirra framhaidsskóiaáfanga sem ekki verða kenndir og þannig
að lágmarksviðmiðum skv. VII. kafla grunnskólalaga verði náð. Námsvalið
getur verið m.a. verið tfmabundin þátttaka f atvinnulffi, féiagslffi, fþróttum eða
skipulögðu sjálfboðastarfi, sem metin er sem hiuti af grunnskólanámi.
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III.

Tildrög og forsendur álitsgerðarinnar

1• Ákvörðun í fjárlöguro 2010
í frumvarpi tiJ fjáriaga fyrir árið 2010, sem iagt var fram á Aíþingi þann 1. október
2009, kom fram að framiög tif framhaldsskóia skyidu lækkuð um að jafnaði 5,5%
frá fjárlögum yfirstandandi árs. Þrjár aðgerðir voru nefndar tii þess að ná fram
þessari Jækkun framiaga: J fyrsta iagi er gert ráð fyrir að dregið verði úr framboði
náms í fjarkennsiu og kvöJdskóIum um heiming, f öðru Jagi er þjónusta við
nemendur í 10. bekk grunnskóJa felid niður og í þriðja lagi er framlag til
eignakaupa í framhaJdsskóJum skert um heiming. Þessar aðgerðir ieiða til
fækkunar um 821 ársnemanda í skóíunum."
Við framlagningu fjáriagafrumvarpsins mun hafa verið við það miðað að
niðurfeliing þjónustu við grunnskólanemendur myndi skila tæpiega fjórðungi af
áætluðum sparnaði vegna ársins, eða 122 mkr. Var þá gengið út frá því að
niðurfeilingin samsvaraði 187 ársnemendum.
Meðan frumvarpið var til meðferðar hjá þinginu var þessi útreikningur
endurskoðaður af háifu ráðuneyta og áætlað að sparnaðurinn næmi um 70 mkr.
Fóist í því að niðurfellingin myndi samsvara u.þ.b. 100 ársnemendum. Var
fjárlagafrumvarpið afgreitt þannig.
Forsendur útreikningsins heJgast af því að fjármögnun framhaldsskólanna byggist á
þreyttum prófeiningum. Miðað er við að ársnemandi þreyti próf í 35
framhaldsskólaeiningum áriega. Á bak við niðurfellingu sem samsvarar 100
ársnemendur eru samkvæmt því um 3.500 þreyttar prófeiningar. Mennta- og
menningarmáiaráðuneytið áætiar að fjármögnun hvers ársnemanda, sem nánast
eingöngu stundar bókJegar greinar, sé á biiinu 650 - 700 þús. kr. eða u.þ.b.
20 þús. kr. fyrir hverja einingu.
Mennta- og menningarmálaráðuneytið he!dur nemendaskrá fyrir framhaldsskólana
og munu upplýsingar úr þeirri skrá Jiggja tiI grundvaJJar því að niðurfelling
þjónustu við grunnskólanemendur samsvari u.þ.b. 100 ársnemendum, Ekki liggur
á hinn bóginn fyrir hvernig nákvæmlega unnið hefur úr þeim uppiýsingum. Á
fundi sem haldinn var í mennta- og menningarmálaráðuneytinu þann 19. mars s.l.
mátti ráða af fulltrúum ráðuneytisins að grunnskóianemendur væru ekki
auðkenndir sérstakiega í skránni. Því væri ekki unnt að taka út úr skránni
heildaryfiriit um fjöída grunnskóíanemenda, fjölda eininga sem þeir væru skráðir í
og fjölda eininga sem þeir þreyttu próf í.
Á þessum fundi kom jafnframt fram að misjafnt væri hvernig skólarnir skráðu
grunnskólanemendur m.t.t. þess hvort þeir teidust stunda fjarnám. Sá skóii sem
fiesta nemendur er með (Fjöibrautarskóiinn í Ármúla) mun til dæmis skrá þá aila
eins og þeir væru í fjarnámi. Creinarmunurinn er því óljós og er ekki gengið út frá
honum f þessu áiiti.
Af háJfu sambandsins er ekki haldið utan um það hversu margir nemendur
grunnskóla stunda nám f framhaidsskóla á grundvelii 4. mgr. 26. gr.
grunnskóialaga. Flafa má hins vegar f huga að skólastjórar grunnskóla veittu þær
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upplýsingar á iiðnu hausti að 1.530 grunnskóianemendur stundi nám á
framhaidsskólastigi skóiaárið 2009 - 2010.1 Samkvæmt upplýsingum frá
menntasviði Reykjavikurborgar voru ráðgerðar skráningar í framhaidsskóiaáfanga
u.þ.b. 569 á haustönn 2009, iangflestar í áfanga sem metnir eru tii þriggja
framhaídsskólaeininga (ÍSL 103, STÆ 103, ENS 103). Nokkuð er um að sami
nemandinn sé skráður í fieiri en einn áfanga. Skráningar úr grunnskóium
Reykjavíkur í áfanga á haustönn 2009 voru umtaisvert fleiri en á vorönn 2009 þar
sem þær voru 461.2
í þessum töium er ekki tekin afstaða tii þess hversu margar framhaidsskóiaeiningar
þessir nemendur þreyttu próf í en hafa má til hliðsjónar að vorið 2009 luku 330
grunnskólanemendur í Reykjavík framhaidsskólaáföngum, einum eða fieirum.3
Algengustu áfangarnir eru metnir tii þriggja framhaldsskólaeininga og samkvæmt
því hafa grunnskóianemendur í Reykjavfk einni
lokcð um 1.000
framhaidsskóiaeiningum á vorönn 2009.
Að teknu tiiiiti tii þessara uppiýsinga verður að teija það fremur iága áætlun af
háifu mennta- og menningarmálaráðuneytis að niðurfelling þjónustu við
grunnskóianemendur samsvari einungis 100 ársnemendum eða 3.500
framhaidsskóiaeiningum. Verður að telja að fyrirliggjandi upplýsingar gefi
vísbendingu um að niðurfeliing þjónustu hafi áhrif á nám hátt í 1.500
grunnskóianemenda sem hver um sig stundi nám \ vali framhaldsskólaáfanga sem
nemi a.m.k. einum áfanga.
Af þessum ástæðum verður í þessari áiitsgerð miðað við að áhrif ákvörðunarinnar
fyrir fjárhag ríkisins verði að iágmarki 70 mkr, sparnaður vegna ársins 2010.
2. Viðbrögð við ákvörðun um lækkun framlaga til framhaldsskóla
Samband íslenskra sveitarféíaga brást þegar við fjáriagafrumvarpinu enda taldi
sambandið biasa við að ákvörðun um að fella niður þjónustu við grunnskólabörn
hefði áhrif á fjárhag sveitarféiaganna. Tóku formaður og framkvæmdastjóri
sambandsins máiið upp við mennta- og menningarmálaráðherra á fundi þann 6.
nóvember í samhengi við önnur atriði sem snertu fjárhagsstöðu grunnskóians. Eftir
þennan fund varð að ráði að sambandið myndi senda ráðuneytínu tiliögur sínar.
Tiliögur sambandsins bárust ráðuneytinu þann 2. desember 2009 undir
yfirskriftinni „Frekari hagræðing í starfi grunnskólanna - leiðir og útfærsiur vegna
skóiaáranna 2010 ™ 2011 og 2011 ~ 2012"4. Er \ 6. iið tiliagnanna fjaiiað um
nauðsyn þess að að breyting verði gerð á rétti grunnskóianemenda til náms í
framhaldsskólaáföngum.
5 Könnun meða! skólastjóra á innieiðingu og framkvæmd laga um grunnskóla, unnín af
Fé!agsvísindastofnun Háskóla íslands fyrir mennta- og menningarmáiaráðuneytið, b!s. 18.
Sjá: http://bella.mrn.stir.is/utgafur/Skvrsla grunnskoiar loka 01.03.10.pdf.
2 Upplýsingar frá menntasviði Reykjavíkurborgar (tölvupóstur frá Hallgerði Ingu Cestsdóttur
dags. 14. maí 2010)
3 Ársskýrsla Menntasviðs Reykjavíkurborgar 2008, bls. 24, 25 og 26.
Sjá: http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/menntasvid/ rsskvrsia menntasvids 2008.pdf
4 Sjá: http://www.samband.is/media/skoiamai/Frekari-hagraeding-i-starfi-grunnskolanna.pdf.
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Þá óskaði sambandið eftir því, með erindi dags. 18. nóvember 2009, að
starfshópur sem skipaður var á sínum tíma til að meta kostnaðaráhrif nýrra laga
um leikskóia og grunnskóia tæki til mats hver kostnaðaráhrif hljótist af 4. mgr. 26.
gr. grunnskólalaga fyrir sveitarfélögin. Fundur var haldinn í ráðuneytinu vegna
þessa erindis þann 19. mars 2010 en umræðu um málið er ekki lokið.
3. Afstaða mennta- og menningarmáiaráðunevtis
Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur ekki brugðist formlega við tillögum
sambandsins. Ráðuneytið svaraði á hinn bóginn fyrirspurn frá Reykjavíkurborg um
þetta efni þar sem fram kemur m.a. að færa megi rök fyrir því að þar sem ekki liggi
fyrir samningur við framhaldsskóla og námið er ekki hluti af skipulögðu námi
grunnskóla sé réttur skv. 4. mgr. 26. gr. „ekki til staðar".5
Mennta- og menningarmálaráðherra svaraði einnig fyrirspurn á Alþingi, með
skriflegu svari þann 23. mars 2010, um nám grunnskólabarna í framhaldsskólum.
Þar eru flest sömu efnisatriði og í svarinu við fyrirspurn Reykjavíkurborgar, en
réttur skv. 4. mgr. 26. gr. er þar sagður „takmarkaður".6 Ennfremur kemur fram að
niðurskurður þessarar kennslu á fjárlögum sé ieið til þess „að standa vörð um
grunnþjónustu við nemendur á framhaldsskólaaldri". Þá hefur ráðherra lýst því á
opinberum vettvangi7 að kennsía grunnskólanemenda sé viðbótarþjónusta og ekki
hluti af kjarnastarfsemi framhaldsskólanna. Má af því ráða að ráðuneytið telji það
ekki vera lögbundna skyídu framhaldsskólanna að veita þessa kennslu og kosta
hana af fjárveitingum sem skólarnir fá.
Mennta- og menningarmálaráðherra mælti þann 30. apríl 2010 fyrir frumvarpi til
laga um breytingu á lögum nr. 92/2008, um framhaldsskóla.8 Frumvarpið hefur
þann tilgang að veita nauðsyníegt svigrúm til þess að bregðast við fyrirsjáanlegum
samdrætti f ríkisútgjöldum til framhaldsskólans. Er í því skyni m.a. lagt til að
fjölgun um fimm daga á skóíaári frá því sem var í eldri lögum, nr. 80/1996, um
framhaldsskóla komi ekki til framkvæmda.
Við vinnslu frumvarpsins mun hafa verið skoðað í ráðuneytinu að breyta samhliða
26. gr. grunnskólalaga, en sú skoðun leiddi ekki til tillögu á frumvarpsformi.
IV.

Lagagrundvöliur

1- Um réttarstöðu nemenda og heimild skólastjóra grunnskóla
í 26. gr. laga nr. 91/2008, um grunnskóia, er fjallað um vaí í námi. Segir þar í
upphafsmálsgrein að frá upphafi grunnskóla skuli nemendur eiga val í námi sínu,
svo sem um viðfangsefni, námsaðferðir og námsgreinar, í samræmi við viðmið í
aðalnámskrá grunnskóla og skipulag skóla. Er áherslan á það markmið að gera
5 „Svar við fyrirspurn um rétt grunnskólanemenda til að stunda nám á framhaldsskólastigi,
skv. 26. gr, laga um grunnskóla nr. 91/2008." sbr. afrit sem barst til Sambands ísienskra
sveitarfélaga þann 12. febrúar 2010. Svarið er ódags. og ekki aðgengilegt á vef ráðuneytis.
6 297. mál, þingskjal 832, sjá: http://www.althingi.ís/altext/138/s/0832.html
7 Svör mennta- og menningarmáiaráðherra við fyrirspurnum á Skólaþingi Sambands
íslenskra sveitarfélaga, höldnu 2. nóvember 2009.
8 578. mál, þingskjal 969, sjá: http://www.althingi.is/altext/138/s/0969.html
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nemendur ábyrga fyrir eigin námi og skapa sveigjanleika í skóiastarfi. Sérstakiega
er mæ!t fyrir um að hluti náms geti verið fjarnám og netnám.
í 2. mgr. ákvæðisins er tekið fram að nemendur í 8V 9. og 10. bekk skuii eiga kost
á vali um námsgreinar og námssvið í um „þriðjungi námstímans." í 3. mgr. er
mælt fyrir um heimildir til þess að meta skipulagt nám sem stundað er utan
grunnskóla og tií að meta tímabundna þátttöku í atvinnulífi, féíagslífi, íþróttum og
á fleiri sviðum, sem nám enda faili það að markmiðum skólastarfs.
Um rétt á vali í framhaldsskólaáföngum segir síðan orðrétt í 4. og 5. mgr. 26. gr.:
„Grunnskólanemendur eiga rétt á að stunda nám í einstökum
námsgreinum á framhaldsskólastigi meðan þeir eru f grunnskóia enda hafi
þeir sýnt fulínægjandi færni. Skólastjóri í grunnskóla veitir nemanda
heimild til slíks náms utan skóíans samkvæmt viðmiðum sem sett skulu í
aðalnámskrá. Ákvörðun skólastjóra samkvæmt þessari málsgrein lýtur
ákvæðum stjórnsýslulaga.
Heimiit er að kæra synjun um mat á námi eða beitingu heimildar
samkvæmt þessari grein eftir fyrirmæium 47. gr. í úrskurði getur
menntamálaráðuneyti íagt fyrir skólastjóra grunnskóla að veita nemanda
heimild til náms á framhaldsskóiastigi skv. 4. mgr/'
í almennum athugasemdum með frumvarpi því sem varð að lögum um grunnskóla
er m.a. að finna eftirfarandi ummæli9:
„Á undanförnum árum hefur orðið hröð þróun f þá átt að nemendur á
grunnskólaaldri stunda samtfmis nám á grunn- og framhaidsskólastigi og
hafa ýmsar tilraunir veríð gerðar f þeim efnum. Skóiaárið 2006-2007
stunduðu
um
1.300
grunnskólanemendur
eitthvert
nám
á
framhaldsskólastigi. Frumvarpið kveður skýrar á um framkvæmdina. í þvf
er kveðið á um rétt nemenda til að stunda nám f einstökum námsgreinum
á framhaldsskólastigi að loknu grunnskólanámi f viðkomandi greinum. Til
að tryggja samfellu og til að stuðla að velferð barna er f frumvarpinu lagt til
að sveitarfélög leggi áherslu á virk tengsi og miðiun uppiýsinga miili
leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóia, m.a. f tengsium við
sérfræðiþjónustu."
Þá segtr f skýringum við 4. mgr. 26. gr. frumvarpsins:10
„Á undanförnum árum hefur færst f vöxt að nemendur stundi nám
samhliða f grunnskóla og framhaidsskóla og hefur rfkt nokkur óvissa um
framkvæmdina, t.d. hvernig eigi að skipta kostnaði vegna slfkrar
tiihögunar. Hér er gengið út frá þvf að skóiastjóri grunnskóla geti heimilað
siíkt, enda sé það gert á forsendum grunnskólans sem ber ábyrgð á
nemandanum á meðan hann er á skyidunámsaidri, nema viðkomandi
9 http://www.aithingi.is/aitext/135/s/0319.htmi.
10http.7/www.aithing?.is/altext/135/s/0319.html. Tekið skal fram að ekki var gerð nein
breyting á 4. og. 5. mgr. 26. gr. í meðförum þingsins á frumvarpinu. Þá var ekki vikið á
ákvæðinu í ítarlegu nefndaráliti menntamálanefndar.
-
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nemandi fari \ framhaldsskóia að ioknum 9. bekk. Gert er ráð fyrir að
samkomulag liggi fyrir milli viðkomandi grunnskóla og framhaidsskóia um
framkvæmdina. Gera þarf samning milíi ríkis og sveitarfélaga um
framkvæmdina |>egar nemendur stunda samtímis nám í grunn- og
framhaldsskóia. 1samningnum þarf m.a. að koma fram að nemandinn sé á
ábyrgð grunnskólans og að samræming á námi nemandans sé á ábyrgð
grunnskólans. Jafnframt þarf að skýra ákvæði um kostnaðarskiptingu, t.d.
kennslukostnað, innritunarkostnað, bókakaup og gjaldtökuheimildir, og að
það sé á ábyrgð grunnskólans að útskrifa nemandann og meta hvort hann
hafi íokið grunnskólanámi. Heimild skóiastjóra til þess að veita nemanda
leyfi tii þess að stunda nám utan skóla verður að byggjast á þeim
sjónarmiðum að nemandi hafi iokið námi í viðkomandi grein þar sem það
á við eða sýnt fullnægjandi færni. Gert er ráð fyrir því að í aðalnámskrá
verði að finna viðmið sem iögð verði til grundvaliar ákvörðun skóiastjóra.
Réttur nemanda til þess að stunda nám samkvæmt greininni tekur
einvörðungu tii náms sem taiist getur hluti af grunnskólanámi hans. Um
skiptingu kostnaðar miNi grunnskóla og framhaidsskóla sem af því hlýst fer
samkvæmt fyrirmælum 31. gr."
Af orðaiagi 4. mgr. 26. gr. og tilvitnuðum ummælum í greinargerð verður ráðið að
sá réttur sem ákvæðið mælir fyrir um taki til nemenda í 8., 9. og 10. bekk. Þessum
hópi er veittur tiltekinn réttur sem ákvæðið bindur einungis þeim skilyrðum að
nemandi hafi sýnt fuiinægjandi færni og að námið sé hluti af grunnskólanámi
hans. Þá er ijóst af því sem vitnað er til hér að framan, að réttur skv. 4. mgr. 26. gr.
er einstaklingsbundinn, veittur í skýrum lögmæltum tilgangi og þannig að hann nái
til ákveðinnar þjónustu af tilteknum gæðum á tiiteknu sviði.
Samkvæmt framsetningu ákvæðisins gerir það ekki ráð fyrir öðru en því að
rétturinn verði virkur með því að skóiastjóri grunnskóla veiti heimild á grundveili
mats er fara á fram samkvæmt viðmiðum sem sett skulu í aðalnámskrá. Þá er
sérstaklega mæit fyrir um það að ákvörðun skóiastjóra iúti ákvæðum
stjórnsýslulaga. Heimild skólastjóra er því iagalegs eðlis og afmarkar réttarstöðu
nemandans. Af því leiðir að í máli sem varðar beiðni um slíka heimiíd er tekin
stjórnvaidsákvörðun þar sem form- og efnisreglur stjórnsýsluiaga gilda um alla
meðferð og úrlausn máisins af háifu skólastjóra grunnskóla, eins og áréttað er í
niðurlagi 4. mgr. og5. mgr.
2. Um atbeina framhaldsskóla
Heímiid skóiastjóra til að stunda námið er almenn og feiur ekki í sér að tiltekinn
framhaldsskóli veiti þjónustuna með nánar tilgreindum hætti. Af þeirri ástæðu er
útfærsla og framkvæmd þjónustunnar háð atbeina tiitekins framhaidsskóia sem
ekki liggur endiiega fyrir hver er þegar grunnskólastjóri veitir sína heimild.
Ekki verður ráðið af 4. mgr. 26. grv eða iögskýringargögnum með þeirri grein,
hvaða þýðingu þessi atbeini framhaldsskóia hafi í lagaiegu tilliti. Af tilvísun til 31.
gr. í greinargerð með frumvarpinu má hins vegar ætia að löggjafinn hafi
hugsaniega ekki ætiað réttinum að vera fortakslaus til þess að stunda nám í hvaða

framhaidsskóía sem er. Þetta helgast af því sem segir í 2. mgr. 31. gr. laga um
grunnskóla:
„Nú stundar grunnskólanemandi nám í framhaldsskóia sem skilgreint er
sem hiuti náms í grunnskóia, og fer þá um kostnað vegna kennslu á
framhaidsskólastigi eftir ákvæðum laga um framhaldsskóia. Sveitarfélög
greiða þá kostnað vegna námsgagna og innritunar og eftir atvikum
efnisgjald. Um nánari framkvæmd og fyrirkomulag skal samið miiii
hlutaðeigandi grunn- og framhaldsskóla."
Enda þótt 31. gr. varði samkvæmt efni sínu fyrst og fremst kostnaðarskiptingu milii
stjórnvalda, er í skýringum með því ákvæðt á frumvarpsstigi vikið skýriega að því
hvaða tilvik falli undir 4. mgr. 26. gr. þar sem segir11:
„Nám grunnskólanemenda í framhaldsskóiaáföngum getur í eðii sínu
verið þrenns konar, í fyrsta íagi getur verið um að ræða nám sem skipulagt
er af grunnskólum samkvæmt samkomulagi við framhaldsskóia. Þá greiðir
ríkið kennslukostnað vegna áfanga sem nemandinn tekur og fær metna
síðar sem hluta af framhaidsskóianámi. Svettarféiögin greiða kostnað vegna
námsgagna og innritunarkostnað nemenda í framhaidsskóla, enda er
námið einnig metið sem hluti af skyidunámi, t.d. sem valgrein, og skal því
vera nemendum að kostnaðarlausu, sbr. 3. og 4. mgr. 26. gr. Þegar um
þetta er að ræða skulu sveitarféiag og framhaídsskóii gera með sér
samkomulag. í öðru lagi geta nemendur tekið einstaka námsáfanga í
framhaidsskóia sem viðbót við grunnskólanám. Þá greiðir ríkið fyrir
kennslukostnað
og
nemandinn
greiðir
fyrtr
námsgögn
og
innritunarkostnað, enda er námið ekki metið sem hluti af grunnskólanámi,
en með þessum hætti getur nemandi flýtt fyrir sér í námi og fengið
viðfangsefni við hæfi í einstökum greinum þótt hann að öðru leyti stundi
nám í grunnskóla. Loks er möguleiki að nemandi óski eftir því að fá nám í
einstökum framhaldsskóiaáföngum metið sem valgrein, en að öðru ieyti er
námið ekki skipuiagt í samstarfi grunnskóla og framhaldsskóia. Þá er
sveitarfélögum ekki skylt að greiða kostnað sem af náminu hlýst, sbr.
ákvæði 26. gr, frumvarpsins."
Þar sem þessum skýringum sleppir verður að leggja almenn sjónarmið tii
grundvallar svari við þeirri spurningu hvaða þýðingu atbeini framhaldsskóla hafi í
lagalegu tilfiti. Ljóst virðist að þar reyni einkum á það hvort telja beri þennan
atbeina varða réttindi og skyldur nemandans eða hvort um sé að ræða það
hvernig þjónusta er veitt. Aðgreiningin á þessu tvennu hefur þýðingu, þar sem fyrri
skilningurinn leiðir tii þess að um stjórnvaldsákvörðun sé að ræða stjórnsýslulög
og meginreglur stjórnsýsluréttar gildi um aðkomu framhaldsskólans, meðan sá
síðari myndi að öliu jöfnu fella stjórnsýslu framhaidsskóians undan giidissviði
stjórnsýslulaganna með þeim rökum að um sé að ræða almenna þjónustustarfsemi
ríkisins {d. faktisk forvaltningsvirksomhed).

<á}>
Ef framhaldsskóii synjar grunnskóianemanda um að stunda nám í áföngum sem
heimiid skóiastjóra nær til, myndi niðurstaðan um lögmæti þess gernings byggjast
á greiningu þeirra iögbundnu réttinda sem um ræðir, eðii þeirra og vægi.12 Þá mun
það án vafa hafa veruieg áhrif á niðurstöðuna að atbeini framhaldsskóla er
óhjákvæmiieg forsenda þess að réttur skv. 4. mgr. 26. gr. verði virkur.
Þá er það iíka mikiivæg forsenda fyrir niðurstöðu að skýr ábyrgðarskii eru iögum
samkvæmt milii skólastiganna. Þannig ber ríkið bæði faglega og fjárhagsiega
ábyrgð á námi í framhaldsskólum. Leiðir það m.a. til þess að framhaldsskóiaáfangar verða ekki kenndir af grunnskóiakennurum, nema fyrir liggi samningur
milli viðkomandi grunn- og framhaldskóla, þar sem kveðið er á um að ábyrgðin
liggi hjá framhaidsskóianum.13 Samkvæmt þessu er ijóst að sveitarféiögin geta
hvorki borið faglega né fjárhagslega ábyrgð á því að tryggja grunnskóianemendum
nám á framhaldsskólastigi, jafnvel þótt nemendurnir uppfyili skilyrði tii þess.
3- Hversu þungt vegur réttur grunnskóianemandans?
Eins og að framan greinir er réttur grunnskóianemenda skv. 4. mgr. 26. gr.
einstakiingsbundinn og nær til ákveðinnar þjónustu af tilteknum gæðum á tilteknu
sviði. Ákvörðunum sem teknar eru á grundveiii 4. mgr. 26. gr. er þannig ætiað að
hafa tiltekin réttaráhrif, í samræmi við tilgang ákvæðisins, þ.e. að réttur skv.
ákvæðinu verði virkur. Hafa ber í huga í því sambandi að samkvæmt kenningum
fræðimanna tekur réttur af þessum toga ekki einungis tii þeirra gæða sem menn
eiga lögvarinn rétt til, heidur einnig til þess sem stjórnvöldum er heimiit en ekki
skylt að veita.14
Varðandi það hvernig rétturinn skuli tryggður er bent á að í skýringum með
áðurtilvitnaðri 31. gr. í frv. til grunnskólalaga er sérstakiega vikið að rétti til
menntunar skv. stjórnarskránni þar sem segir:15
„Creinin er að mestu efnisiega samhljóða 33. gr. gildandi íaga þar sem
meginsjónarmiðið er að kennsta í skyidunámi f opinberum grunnskólum
skuli vera nemendum að kostnaðaríausu, svo og námsgögn, þjónusta og
annað efni sem nemendum er gert skyit að nota í námi sínu. Sama á við
um nám grunnskólanemenda í framhaídsskóiaáföngum, enda sé námið
hluti af námi í grunnskóla. í orðsendingu menntamálaráðuneytisins tii
sveitarfélaga og hagsmunaaðila 21. september 2007 eru þessi meginsjónarmið áréttuð. Er þá m.a. horft til ákvæða stjórnarskrár um jafnræði
og rétt til almennrar menntunar. Eðli málsins samkvæmt er tekið fram að
um kostnað vegna náms grunnskóianemanda í framhaldsskóla fari
samkvæmt ákvæðum laga um framhaldsskóla hvort sem það fer fram á
vegum grunn- eða framhaldsskóia en ríki og sveitarféiög semji um
kostnaðarskiptinguna."
12 Um skilin á milli stjómvaldsákvarðana og þjónustustarfsemi sjá: Páll Hreinsson (2005),
Hæfisreglurstjórnsýslulaga, bls. 162 ~ 165.
53 Sjá niðurlag í svarí við spurníngu 2: http://www.althingi.is/altext/138/s/0832.html
u Sjá Pál! Hreinsson (2005), bls. 162.
1S http://www.aithingi.is/aitext/135/s/0319.html.
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Sú tilvísun sem hér er feitietruð verður ekki skiiin á annan hátt en þann að réttur
grunnskóianemenda tii náms í framhaidsskóiaáföngum styðjist við 2. mgr. 76. gr.
stjórnarskrárinnar, sem hljóðar svo:
„Öiium skaí tryggður í iögum réttur til aímennrar menntunar og fræðsiu
við sitt hæfi."
í skýringum við þetta ákvæði sem kom inn í stjórnarskrá með 14. gr. stjskí. nr.
97/1995, sagði svo:
„Tryggingin, sem er ætiast tii að þessi regia veiti, er einkum sú að ekki
megi útiioka neinn frá almennri menntun með regium um
fjöidatakmarkanir eða samsvarandi hindranir við námi, auk þess að engan
mætti útiioka frá almennri menntun með því að áskilja greiðsiu skóiagjaida
fyrir hana. Réttur tii menntunar er að nokkru ieyti tryggður með núgiidandi
71. gr. stjórnarskrárinnar. Sá réttur gengur þó miklum mun skemur en
ráðgert er í þessu ákvæði frumvarpsins því þar er aðeins kveðið á um
skyidu tií að sjá börnum fyrir menntun af aimannafé ef foreidrar þeirra hafa
ekki efni á að veita þeim hana eða þau eru munaðariaus og öreigar.
Tiivísunin til jafnræðisákvæðis stjórnarskrárinnar er ekki síður þýðingarmikii. Er
augijós sú ætlun löggjafans að tryggja að réttur grunnskóianemenda til náms í
framhaldsskólaáföngum væri almennur og að ekki verði beitt tilviljunarkenndri
skerðingu á þeim rétti. Áskilnaður jafnræðisreglunnar um brýna nauðsyn og
máiefnaleg sjónarmið giida hér einnig fullum fetum.
í svörum mennta- og menningarmálaráðuneytisins kemur fram að „fyrir fram"
megi ætla að þau sjónarmið að skerða möguleika á vali í námi á grundveili
samdráttar í ríkisútgjöldum og takmörkuðum möguleikum til innritunar nemenda í
framhaldsskóla séu málefnaieg. Þetta er hins vegar ekki rökstutt nánar né heldur
hvernig takmörkunin fær samrýmst jafnræðisregiu, en sú ráðagerð kemur fram í
svörunum að einhverjir framhaidsskóiar muni áfram bjóða upp á fjarnám fyrir
grunnskólanemendur í samstarfi við grunnskóia, þótt þeir fái ekki til þess sérstakt
framlag úr ríkissjóði.
Að teknu tilliti tii þessara atriða verður að iíta þannig á að réttur grunnskóiabarna
til þess að stunda nám í framhaldsskóíum megi teijast lögvarinn. Þá styrkir það
réttinn enn frekar að hann styðst við ákvæði 76. gr. stjórnarskrárinnar. Hafa ber þó
þar í huga að þýðing ákvæðisins fer eðli málsins samkvæmt eftir nánari skýringu á
því hvað teljist „almenn menntun" og „við sitt hæfi". Væntanlega má rökstyðja að
jafnvel þótt 4. mgr. 26. gr. væri tekin út úr iögunum, stæði eftir að grunnskólabörn
fengju almenna menntun við sitt hæfi. Það ieiðir því ekki af 76. gr.
stjórnarskrárinnar að sveitarfélög tryggi ekki börnum almenna menntun í því
ástandi sem skapast hefur með ákvörðun ríkisvaldsins. Spurningin er enda fyrst og
fremst hvort fyrir hendi sé lögbundín skyida framhaldsskólanna að veita þessa
kennslu og kosta hana af fjárveitingum sem skólarnir fá.
Hvað sem öðru líður er ijóst að réttur samkvæmt 4. mgr. 26. gr. hefur sterka stöðu
samkvæmt lögum. Slíkur réttur verður ekki skertur nema brýna nauðsyn beri tii og
á grundveili málefnalegra sjónarmiða.
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Þau sjónarmið sem færð hafa verið fram í því sambandi, iúta einkum að því að
það dragi úr vægi 4. mgr. 26. gr. að rétturinn sem þar er skiigreindur kemur sem
viðbót við þann rétt sem annars er til staðar, Þar sem greinin veiti réttindi sem séu
valkvæð í einhverjum skiiningi, verði að teija ákvæðið þýðingarminna en elia.
Þetta er afstaða mennta- og menningarmáiaráðuneytis, sem teiur rétt skv. 4. mgr.
26. gr. valkvæðan og að færa megi rök fyrir því að þar sem ekki sé til staðar
samningur við framhaidsskóia og námið er ekki hiuti af skipulögðu námi
grunnskóla sé rétturinn „ekki til staðar". Ráðuneytið virðist einnig vísa til þess að
kennsla í framhaldsskóium á grundveiii heimiidar skólastjóra grunnskóia, sé háð
fjárveitingum úr ríkissjóði með þeim hætti sem almennt gildi um þjónustustarfsemi
ríkísins. Vísar ráðuneytið til 31. gr. grunnskólaiaga, hvað þennan skilning varðar
sérstaklega.
Ekki er hægt að siá því föstu hvernig dómstólao eða umboðsmaður Alþingis, muni
vega þessi atriði saman, verði lögmæti synjunar framhaldsskóla borið undir þessa
aðila. Fleiri hugtaksatriði við skiigreiningu á stjórnvaldsákvörðun kunna einnig að
skipta máli í þessu sambandi.
Út frá almennum skýringarsjónarmiðum myndu löglíkur þó vera fyrir því að
stjómsýslulögin og aðrar meginregiur stjórnsýsluréttar eigi að giida fullum fetum
um slíka ákvörðun framhaldsskólans. Eins og áður segir mun það væntanlega vega
þyngst við úrlausn að atbeini framhaidsskóla er óhjákvæmileg forsenda fyrir því að
réttur skv. 4. mgr. 26. gr. verði virkur. Óásættaniegt sé að lög kveði á um
einstaklingsbundinn rétt til þjónustu ríkisins, sem ekki er ætiunin að uppfylia.
Cangi það eftir er réttarstaða nemenda tii muna sterkari en fyrirliggjandi afstaða
mennta- og menningarmálaráðuneytisins gefur til kynna.
í svörum sem ráðuneytið hefur iátið í té er því ekki svarað með neinum viðhlítandi
hætti að skerðing á rétti grunnskólanemenda standist gagnvart ákvæðum
stjórnarskrár um jafnræði og rétt til aimennrar menntunar. Verður þó að gera þá
kröfu að slíkar íþyngjandi athafnir framhaídsskóia séu studdar skýrum rökum og
með vísan til annarra íaga en fjárlaga.
Að teknu tilliti tii þessa verður að teija viðbúið að synjun framhaidsskóla á
skráningu og að veita kennslu í framhaídsskóiaáföngum verði talin ólögmæt.16

16 Hér er miðað við að dómstólar/ umboðsmaður Alþingis beiti lögmætisreglu íslensks réttar. Sú
reglan er tvíþætt þar sem annars vegar er prófað hvort athafnir stjórnvalds eigi sér stoð í lÖgum og
hins vegar hvort athafnir þeirra brjóti í bága við lög. Sem dæmi um beitingu reglunnar má taka álit
umboðsmanns Alþingis í máli nr. 4019/2004, þar sem fjailað var um það hvernig Vinnueftirlit
ríkisins hefði framkvæmt nýjar skyídur sem á stofnunina voru lagðar með lögum árið 2003. í álitinu
sagði m.a.: „Það er grundvallarregla íslensks réttar að stjórnsýsfan er lögbundin. Verkefni stjórnvaida
verða því að styðjast við lagaheimildir. Af iögmætisreglunni leiðir einnig að hafi löggjafinn ákveðið
með lögum að stjórnvald skuli sinna tilteknu verkefni er það á ábyrgð viðkomandi handhafa
stjórnsýsluvalds að sjá til þess að skipulagi, starfsháttum og þekkingu hjá því stjórnvaidi sé þannig
háttað að því sé með raunhæfum hætti kleift að sinna verkefninu. Að öðrum kosti getur sú hætta
skapast að borgararnir fái ekki notið með viðhlítandi hætti þeirra réttinda eða hagsmuna sem nýrri
löggjöf er ætlað að tryggja." http://umbodsmaduralthingis.is/skyrslur/skoda.asp?Lykill-1064.

~

12

-

<$>
V.

Hvaða faglegu afieiðingar mun ákvörðun ríkisvaldsins hafa?

Óumdeiit er að sú ákvörðun að feila niður þjónustu framhaldsskóla við nemendur
í efstu bekkjum grunnskóla vinnur gegn markmiðum og anda nýrrar menntastefnu
um að auka fiæði og samfellu milii skóiastiga. í iöggjöf er iögð rík áhersla á þessi
atriði, eins og endurskoðuð heiidarlög um skólakerfið frá 2008 bera með sér. Fram
kemur í áiitsbeiðni Sveitarfélagsins Árborgar að grunnskólanemendum, sem
jafnframt stunda einingabært nám í framhaidskóla, hafi fjöigað mjög á síðustu
árum og verið 5,1 % aiira skráðra framhaidsskóianemenda haustið 2008.
Af háifu mennta- og menningarmálaráðuneytisins er þó bent á að sveigjanieiki í
skilum skóiastiganna hafi ekki nýst nægiiega vel og þörf sé á því að taka það atriði
til sérstakrar skoðunar. Vísar ráðuneytið í því sambandi tii nýrrar rannsóknar
Cerðar C. Óskarsdóttur á skilum grunn- og framhaidsskóla í Reykjavík, en
niðurstöður hennar sýna að einungis um 30% af einingum sem
grunnskólanemendur taka á meðan þeir eru \ grunnskóia eru metnar í
framhaidsskólum. Nemendur þurfi því í mörgum tiivikum að endurtaka sama
áfangann í framhaidsskóia með aukakostnaði fyrir ríkið.
Þessar vangaveltur breyta því hins vegar ekki að ákvörðun um niðurfeiiingu
þjónustu mun snerta áætianir fjölda nemenda í 9. og 10. bekk grunnskóia. Eins og
að framan greinir í kafla III.1 má áætla að ákvörðunin hafi á árinu 2010 áhrif á hátt
í 1.500 grunnskólanemendur sem hver um sig stundi nám í framhaldsskóla sem
nemi a.m.k. einum valáfanga.
Það má því Ijóst vera að þegar grundvellinum er kippt undan þessu námsvali
nemenda biasi víða mikill vandi við í grunnskólum, sérstaklega hvað varðar
nemendur sem enn eiga eftir að ijúka Öðru námi í 9. og 10. bekk. Rof verður \ nám
nemenda, sérstakiega þeirra sem stundað hafa nám í kjarnagreinum.
Grunnskólanum ber skv. 13. gr. grunnskólalaga að veita nemendum kennslu við
sitt hæfi og í hvetjandi námsumhverfi. og þá væntanlega einnig í þeim greinum
sem þeir annars áttu möguleika á, með heimild skólastjóra, að stunda á
framhaidsskóiastigi eða fyila að öðrum kosti upp með einhverju öðru efni svo
lögbundnum tímafjölda skv. viðmiðunarstundaskrá sé náð. Grunnskóiakennarar
hafa aimennt ekki réttindi tii framhaldsskólakennsiu og því sjaidnast um þann
möguieika að ræða. Sú útfærsia myndi einnig kalia á gerð sérstakra samninga milli
grunnskóla og framhaidsskóla, sbr. það sem fram kemur í svari
menntamálaráðherra á Alþingi.
VI.

Hver eru kostnaðaráhrifin?

Burtséð frá áhöidum um hvort það sé iögbundin skyida framhaidsskólanna að
veita grunnskólanemendum kennslu og kosta hana af fjárveitingum sínum (sbr.
kafia lii, hér að framan) er nauðsynlegt að greina hvaða kostnaðaráhrif sú
ákvörðun hafi á sveitarféiögin sem rekstraraðiia grunnskóia, aðfeila niður framboð
á fjarnámi grunnskóiabarna í framhaldsskólum á árinu 2010.
Við afgreiðslu fjárlaga fyrir árið 2010 var gert ráð fyrir að ríkið myndi spara um 70
mkr. með því að feila niður þetta námsframboð. Eins og vikið er að hér að framan
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má ætla, út frá fyririiggjandi gögnum um þann nemendahóp sem nýtt hefur sér
framboðið, a5 þessi sparnaður sé variega áætiaður og geti numið umtalsvert hærri
fjárhæð en 70 mkr.
í áðurtiivitnuðu svari mennta- og menningarmáiaráðherra á Aiþingi segir:
z,Það er alis ekki stefnan að færa kostnað við fjarnám grunnskóianemenda
yfir tii sveitarféiaga, en tímabundið munu sveitarféiög þurfa að hafa í boði
vaigreinar við hæfi alira nemenda á ungiingastigi iíkt og grunnskóialög
gera ráð fyrir."
Af þessu svari verður sú áiyktun ein dregin að sveitarféiögin eigi ekki að þurfa að
taka á sig aukinn kostnað vegna ákvörðunarinnar. Gangi það eftir verður að ætla
að ríkið sé reiðubúið tii þess að ráðstafa hiuta sparnaðarins tii þess að bæta upp
þann kostnaðarauka sem sveitarféiögin verða fyrir.
Ljóst er að ákvörðun ríkisvaidsins er til þess faiiin að auka útgjöid hiutaðeigandi
grunnskóia sem gefa þarf kost á námsvaii í stað þeirra framhaidsskólaáfanga sem
synjun framhaidsskóia varðar. Óvíst er á þessu stigi hver kostnaðaráhrifin
nákvæmiega verða en reikna má með því að þau verði minni en sem nemur þeim
sparnaði sem ríkið aflar sér. Það er þó háð því að grunnskóiarnir nýti til fulinustu
þá hagræðingarmöguleika sem eru fyrir hendi skv. grunnskóiaiögum og bjóði t.d.
nemendum upp á val með skipuiögðu námi sem stundað er utan grunnskóla, td.
við tónlistarskóla, eða að tímabundin þátttaka í atvinnulífi/ féiagslífi, íþróttum eða
skipulögðu sjálfboðastarfi, sé metin sem hluti af grunnskóianámi sbr. 3. mgr. 26.
gr. grunnskóialaga.
Fyrir hendi er farvegur fyrir mat á þessum kostnaðaráhrifum og hefur máiinu verið
vísað þangað. Eðliiegt er að starfshópur um mat á kostnaðaráhrifum afli gagna frá
grunnskólum um útfærsiu á námsvali í stað framhaldsskóiaáfanga og ieggi þau tii
grundvaiiar niðurstöðu um kostnaðaráhrif.
VII.

Hvernig eiga skólastjórar grunnskóla að bregðast við beiðnum frá
nemendum um heimild til þess að stunda nám í framhaldsskólaáföngum?

Berist beiðni frá nemanda um að stunda námsgrein f framhaldsskóla,
er
skólastjóra rétt að bregðast við með þvf að iáta meta færni nemandans. Sé það
niðurstaða mats að nemandinn hafi sýnt fullnægjandi færni í skiiningi 4. mgr. 26.
gr. grunnskóiagaiaga, er skóiastjóra skyit að samþykkja beiðnina. Þetta samþykki
veitir skóiastjórinn hins vegar einungis fyrir sitt leyti og með fyrirvara um að
framhaidsskóii finnist sem veitt geti kennsiuna.
Ákvörðun skóiastjóra grunnskóia er kæranieg tii mennta- og menningarmáiaráðuneytis. Fyrirvarinn við samþykkið iýtur hins vegar að því hvernig kennsian er
veitt og verður að iíta svo á að hann verði sem slfkur ekki kærður til ráðuneytisins.
Ennfremur mega skóiastjórar aimennt ifta svo á að með samþykki hafi umsókn
verið tekin tii greina. Ekki ætti þvf að þurfa að veita kæruieiðbeiningar samhiiða
þvf að tiikynnt er um samþykkið. Ef hins vegar samþykki er ekki veitt, ber að veita
ieiðbeiningar f samræmi við 20. gr. stjórnsýsiulaga.
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Grunnskólum er ekki skylt að tryggja grunnskóianemendum nám á
framhaldsskóíastigi, jafnvei þótt nemendurnir uppfylli skilyrði til þess.
Framhaldsskólaáfangar verða ekki kenndir af grunnskólakennurum, nema fyrir
liggi samningur milíi viðkomandi grunn- og framhaldskóla, þar sem kveðið er á
um að ábyrgðin liggi hjá framhaldsskólanum. Sveitarfélög geta þannig hvorki
borið faglega né fjárhagslega ábyrgð á því að nemendur eigi kost á þessari
kennslu.
Fái grunnskóli upplýsingar um að ekki finnist framhaldsskóli, sem veitt geti
kennslu, er grunnskólanum skylt að veita hlutaðeigandi nemanda kost á námsvali í
stað þeirra framhaldsskólaáfanga sem ekki verða kenndir og þannig að
iágmarksviðmiðum skv. VII. kafla grunnskólalaga verði náð.
Æskilegt er að skólinn haldi skrá um slík mál og veiti upplýsingar um þau verði
eftir því leitað.
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