Umsögn um frumvarp til laga um menntun, hæfni og ráðningu kennara og
skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla.

Reykjavík, 8 mars 2019.

Að okkar mati er lykilatriði að kennarar, hvar sem þeir starfa innan skólakerfisins, hafi
faglega þekkingu á því sviði sem þeir vinna á. Verkefni og áskoranir kennara eru mjög
mismunandi eftir skólastigum og einnig eftir kennslugreinum.
Háskólinn í Reykjavík útskrifar íþróttakennara. Íþróttakennarar sem útskrifast frá HR hafa
BSc gráðu í íþróttafræðum og MEd gráðu í heilsuþjálfun og kennslu. Samskonar fyrirkomulag
er til staðar í Háskóla Íslands. Íþróttakennarar hafa því töluverða sérþekkingu á
íþróttafræðum enda eru þeir einnig íþróttafræðingar. Verkefni og áskoranir íþróttakennara
eru töluvert frábrugðin verkefnum og áskorunum kennara í öðrum greinum innan grunn og
framhaldskóla. Sem dæmi má nefna að íþróttakennarar bera ábyrgð á börnum og unglingum
í aðstæðum sem kerfjast mjög sérhæfar þekkingar og hæfni til þess að tryggja öryggi
barnanna. Í þessu samhengi mætti nefna sundkennslu. Einnig hafa íþróttakennarar
viðamiklu hlutverki að gegna utan skólasamfélagins þar sem fjölmargir þeirra taka að sér
þjálfun barna og unglinga í íþróttum. Rannsóknir Rannsókna og greiningar hafa sýnt fram á
að öflug menntun íþróttakennara, sem bera jafnan uppi skipulagt íþróttastarf á Íslandi,
skiptir máli þegar kemur að lýðheilsu og minnkandi áfengis og vímefnanoktun íslenskra
ungmenna.
Af því sögðu teljum við mikilvægt að að íþróttakennarar, jafnt í grunnskóla sem
framhaldsskóla, búi yfir yfirgripsmikilli þekkingu á faggrein sinni, íþróttafræði sem og á
kennslufræði íþrótta. Í frumvarpsdrögum er lagt til að 30 einingar í faggrein geti verið
nægjanlegt sem er verulegur niðurskurður m.v. gildandi lög og reglugerðir þar sem krafist er
að lágmarki 120 eininga í faggrein. Við teljum að 30 einingar í faggrein sé ófullnægjandi
undirbúningur fyrir íþróttakennslu bæði í grunn og framhaldskólum. Íþróttafræðideild
Háskólans í Reykjavík leggur því til að kröfur um menntun íþróttakennara haldist óbreytar.
Starfsmenn Íþróttafræðideildar Háskólans í Reykjavík

