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Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um grunnskóla,
579. mál.

Vísað er til tölvupósts frá nefndarsviði Alþingis, dags. 19. maí sl., þar sem óskað er
eftir umsögn sambandsins um frumvarp til laga um breytingu á lögum um
grunnskóla nr. 91/2008 (samræmd könnunarpróf), 579. mál.
Með frumvarpinu er stjórnvöldum veitt tímabundin heimild til niðurfellingar
samræmds námsmats þ.e. til 31. desember 2024. Líkt og fram kemur í frumvarpinu
hefur verið mikið álag á skólakerfinu undanfarin ár vegna heimsfaraldurs
kórónaveirunnar ásamt því að fyrirlagning samræmdra könnunarprófa hefur ekki
alltaf gengið sem skyldi undanfarin ár vegna tæknilegra örðugleika. Þá segir
jafnframt í frumvarpinu að hafin sé vinna við innleiðingu nýs samræmds námsmats
sem byggir á tillögu starfshóps sem skilaði skýrslu um efnið árið 2020.
Þann 10. mars 2021, sendi fræðslumálanefnd sambandsins frá sér eftirfarandi
bókun:
Fræðslumálanefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga lýsir yfir miklum
vonbrigðum með framkvæmd og fyrirlagningu samræmds prófs í 9.
bekk mánudaginn 8. mars sl. Ekki er viðunandi að bjóða nemendum upp
á það ítrekað að framkvæmd samræmdra prófa raskist vegna
tæknilegra vandamála. Mikilvægt er að leitað verði lausna á þeirri stöðu
sem upp er komin með hagsmuni og réttindi nemenda að leiðarljósi í
góðu samstarfi aðila skólasamfélagsins. Fræðslumálanefnd hvetur
eindregið til þess að nemendur hafi val um það hvort þeir þreyta prófin í
ljósi aðstæðna og að tímabil próftöku verði lengt til muna til að
nemendur og starfsfólk skóla geti gert ráðstafanir vegna annarra
mikilvægra
verkefna
á
dagskrá
skólaársins.
Þá
hvetur
fræðslumálanefndin til þess að vinna við framtíðarskipan samræmds
námsmats verði tekin föstum tökum og byggt á tillögum starfshóps um
markmið, hlutverk, framkvæmd og fyrirkomulag samræmdra
könnunarprófa. Taka þarf ákvörðun um framtíðarfyrirkomulag, tryggja
fjármagn til þeirra breytinga með fullnægjandi hætti og vanda allan
undirbúning. Tryggja þarf hagsmuni nemenda og gæta þess að þeim séu
skapaðar tryggar prófaaðstæður. Nú er rétti tíminn til að stíga ákveðin
skref í átt að framtíðarfyrirkomulagi í breiðri sátt á grundvelli þeirra
tillagna sem menntamálaráðherra hefur fengið í hendur.
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Samband íslenskra sveitarfélaga styður því eindregið að framkvæmd samræmdra
könnunarprófa verði frestað. Forsenda frestunar er að tíminn sem frestunin varir
verði nýttur til að vinna að hönnun og innleiðingu nýs samræmds námsmats sem
verði unnið í góðu samstarfi allra hagsmunaaðila með hagsmuni barna að leiðarljósi.
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