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Efni: Umsögn við drög að tillögu til þingsályktunar um menntastefnu til ársins
2030. 150. Löggjafarþing 2019-2020. Þingskjal xxx – xxx. Mál. Stjórnartillaga
Félagsráðgjafafélag Íslands fagnar áformum um menntastefnu til ársins 2030 og getur
félagið tekið undir marga þætti sem koma fram í drögum að tillögu til þingsályktunar
um menntastefnu til ársins 2030. Félagsráðgjafafélag Íslands vill þó benda á mikilvægi
faglegs stuðnings á öllum skólastigum sem byggir á heildarnálgun, viðeigandi farvegi
og félagsráðgjöf í skólastarfi.
Í ljósi þeirra áherslna sem fram koma í drögum að tillögu til þingsályktunar um jöfn
tækifæri allra til náms vill félagið benda á mikilvægi þess að bæta faglega þjónustu við
nemendur á öllum skólastigum með því að tryggja aðgang að félagsráðgjöf. Þar má
sérstaklega nefna þjónustu við börn í viðkvæmri stöðu s.s. vegna námsörðugleika og
jaðarstöðu í félagahópnum sem tengist fátækt og einelti, menningarmun eða vegna
áfalla í fjölskyldu, svo sem skilnaðar og andláts. Þannig verði félagslegum og
persónulegum vanda nemenda sinnt á markvissari hátt í gegnum kerfasamstarf við aðrar
velferðarstofnanir um leið og unnið er að forvörnum. Aukið fagafl innan skóla myndi
auk þess létta álagi á kennurum og gera þeim kleift að einbeita sér að kennslu. Með
auknum fagstyrk innan skóla er jafnframt komist nær því að tryggja þau
mannréttindasjónarmið að allir fái jöfn tækifæri til náms.
Ályktunum af niðurstöðum rannsókna sem gerðar hafa verið á undanförnum árum ber
saman um mikilvægi þess að endurskoða þurfi faglegt umhverfi skólans, hlutverk
kennarans og breyttar fjölskylduaðstæður skólabarna með hliðsjón af gjörbreyttu
samfélagi síðsamtímans. Nokkrar fagstéttir hafa komið til liðs við hefðbundið starfslið
skólans á síðustu árum. Það er þó ekki í þeim mæli sem þörf er á og stenst ekki
samanburð við nágrannalönd okkar.
Án aðkomu fleiri fagstétta innan skóla má ætla að álag á kennara verði óbreytt um leið
og starfsþreyta, brotthvarf frá starfi og mönnunarskortur eykst. Það leysir ekki vandan
að vísa málum til félagsþjónustu og barnaverndar, heldur þurfa að vera starfandi innan
skólans fagaðilar, meðal annars skólafélagsráðgjafar, sem eiga lipurt samstarf við önnur
kerfi velferðarsamfélagsins, hafa þekkingu á löggjöf og leiðum til að koma málum í
viðeigandi farveg og fylgja þeim eftir í samráði og tengslum við foreldra, kennara og
skólastjórnendur. Slíkt samstarf og mótun nýrra lausna er líklegt til að efla námsgetu
og stuðla að raunverulegri velferð og vellíðan skólabarnsins. Jafnframt dregur það úr
álagi á kennara og brotthvarfi nemenda úr námi.
Á grundvelli þeirrar vitneskju sem fengist hefur á sviði rannsókna sýna niðurstöður að
aukið fagafl innan skóla ásamt kerfasamstarfi kringum barn í vanda og fjölskyldu þess
sé forsenda þess að draga úr álagi á kennara og efla fjölfaglegt samstarf innan skóla
sem gerir skólafólki kleift að efla námsumhverfið og sinna velferð og vellíðan hvers
skólabarns.

Félagsráðgjafar hafa heildarsýn að leiðarljósi í vinnu sinni með fólki og leita leiða til
þess að tengja saman þjónustukerfi og þannig ná fram aukinni skilvirkni í þjónustu með
samstarfi og samþættingu þjónustu sem veitt er af ólíkum þjónustukerfum og
stofnunum samfélagsins.
Félagsráðgjafafélag Íslands er tilbúið að fylgja athugasemdum sínum eftir sé þess
óskað.
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