
1.	  	  	  	  	  	  	  Hvaða	  mál	  setur	  þinn	  flokkur	  á	  oddinn	  í	  skólamálum	  í	  borginni?	  
Við	  setjum	  skólamál	  á	  oddinn	  í	  vor.	  Þrennt	  ber	  þar	  hæst:	  

a. Að	  tryggja	  öllum	  börnum	  jafnt	  aðgengi	  að	  leikskólum,	  skólamáltíðum	  og	  
frístundaheimilum	  með	  því	  að	  afnema	  gjaldheimtu	  fyrir	  þessa	  þjónustu.	  Í	  
dag	  greiða	  foreldrar	  um	  10%	  af	  kostnaðinum	  	  sem	  virkar	  því	  miður	  
stundum	  sem	  efnahagsleg	  hindrun.	  Við	  leggjum	  til	  aðað	  gjaldfrelsið	  verði	  
innleitt	  í	  skrefum	  og	  að	  gjaldskrár	  lækki	  um	  25%	  ár	  hvert	  þar	  til	  að	  lokum	  
verði	  þessi	  þjónusta	  endurgjaldslaus.	  

b. Að	  endurvinna	  traust	  milli	  borgaryfirvalda	  og	  skólasamfélagsins	  eftir	  
harkalegar	  aðgerðir	  og	  samráðsleysi	  meirihlutans	  á	  kjörtímabilinu	  með	  
virku	  samtali	  og	  samráði.	  M.a.	  þarf	  að	  fara	  ítarlega	  yfir	  aðgerðirnar	  á	  
hverjum	  og	  einum	  af	  sameinuðu	  skólunum	  fyrir	  sig	  og	  vega	  og	  meta	  í	  
samráði	  við	  fólk	  á	  hverjum	  stað	  hvað	  best	  sé	  að	  gera.	  

c. Að	  standa	  með	  því	  frábæra	  starfi	  sem	  unnið	  er	  í	  leikskólum,	  grunnskólum	  
og	  frístundaheimilum.	  Tryggja	  aðstæður	  stuðla	  að	  frelsi	  hvers	  og	  eins	  til	  
skólaþróunar	  og	  tilraunaverkefna.	  Einn	  stærsti	  liðurinn	  í	  því	  er	  að	  bæta	  
kjör	  og	  starfsaðstæður	  starfsfólks.	  

	  
2.	  	  	  	  	  	  	  Hvað	  hyggst	  þinn	  flokkur	  gera	  til	  að	  stuðla	  að	  betra	  samstarfi	  skóla	  og	  
heimila?	  
Samstarfið	  er	  í	  höndum	  skóla	  og	  foreldra	  og	  þar	  gera	  stjórnmálaflokkar	  lítið	  
gagn.	  Hlutverk	  borgaryfirvalda	  er	  fyrst	  og	  fremst	  að	  skapa	  ramma	  og	  hvetjandi	  
starfsumhverfi	  bæði	  fyrir	  starfsfólk	  og	  foreldra.	  
	  	  
3.	  	  	  	  	  	  	  Mikið	  er	  rætt	  um	  þessa	  dagana	  í	  tengslum	  við	  kjarasamninga	  kennara	  
að	  stokka	  þurfi	  upp	  skólastarf	  og	  breyta	  skólakerfinu,	  hvað	  sér	  þinn	  
flokkur	  fyrir	  sér	  að	  hægt	  sé	  að	  gera?	  
Vinstri	  græn	  hafa	  engan	  áhuga	  á	  uppstokkun	  í	  skólakerfinu,	  þvert	  á	  móti.	  
Skólastarf	  er	  viðkvæmt	  fyrir	  raski	  og	  nemendur	  eiga	  skilið	  að	  starfa	  í	  öruggu	  
umhverfi.	  Auðvitað	  má	  gera	  breytingar,	  en	  þær	  verða	  að	  vera	  vel	  hugsaðar,	  í	  sátt	  
við	  starfsfólk	  og	  foreldra	  og	  mega	  ekki	  raska	  skólaumhverfi	  barnanna	  eða	  setja	  
skólastarf	  í	  uppnám.	  Sjálfsprottnar	  breytingar,	  tilraunaverkefni	  sem	  spretta	  upp	  
úr	  þörf	  í	  skólum	  og	  þróast	  svo	  áfram	  eru	  besta	  leiðin	  til	  að	  halda	  áfram	  að	  efla	  
skólastarf.	  Breytingar	  geta	  verið	  til	  góðs	  og	  í	  þeim	  falist	  mikil	  framþróun	  en	  þær	  
þarf	  að	  innleiða	  með	  skynsamlegum	  hætti	  og	  í	  sátt	  við	  hlutaðeigandi.	  	  
	  	  
4.	  	  	  	  	  	  	  Stendur	  til	  að	  bæta	  hjólastíga	  og	  aðstöðu	  fyrir	  börn	  	  sem	  hjóla	  í	  
skólann	  svo	  sem	  hjólagrindur	  til	  að	  geyma	  hjólin?	  
Já.	  
	  	  
5.	  	  	  	  	  	  	  Margar	  skólalóðir	  í	  borginni	  eru	  illa	  farnar	  og	  hafa	  beðið	  viðhalds	  eða	  
endurnýjunar	  lengi.	  Hvað	  hyggst	  þinn	  flokkur	  gera	  í	  þessu?	  
Það	  þarf	  að	  leggja	  meiri	  áherslu	  á	  skólalóðirnar	  og	  vinna	  hraðar	  að	  viðhaldi	  og	  
endurnýjun.	  Þetta	  á	  svo	  sem	  við	  um	  skólahúsnæðið	  líka,	  það	  verður	  að	  tryggja	  
bætta	  starfsaðstöðu	  barna	  og	  starfsfólks,	  úti	  og	  inni.	  Börn	  og	  foreldrar	  eiga	  að	  
koma	  að	  hugmyndavinnu	  og	  hönnun	  skólalóðanna.	  
	  	  
6.	  	  	  	  	  	  	  Skóli	  án	  aðgreiningar	  	  og	  sérkennsla	  eru	  foreldrum	  hugleikin	  hugtök	  
og	  telja	  margir	  að	  of	  litlu	  fé	  sé	  veitt	  í	  þennan	  málaflokk	  sem	  hamli	  því	  að	  



þessi	  hugmyndafræði	  nái	  fram	  að	  ganga	  svo	  vel	  sé.	  Hvaða	  stefnu	  hefur	  þinn	  
flokkur	  í	  þessu	  máli?	  
Það	  verður	  að	  veita	  meira	  fé	  inn	  í	  skólana,	  tryggja	  nægilegt	  starfsfólk,	  með	  
fjölbreytta	  menntun	  og	  bakgrunn,	  og	  stuðning	  til	  að	  skóli	  án	  aðgreiningar	  standi	  
undir	  nafni.	  	  
	  	  
7.	  	  	  	  	  	  	  Hvaða	  skoðun	  hafið	  þið	  á	  mikilvægi	  heimanáms?	  
Heimanám	  er	  talsvert	  umdeilt,	  enda	  hefur	  það	  kosti	  og	  galla.	  Börn	  búa	  við	  mjög	  
misjafnar	  aðstæður	  heima	  fyrir	  og	  þannig	  getur	  heimanámið	  skapað	  óæskilegan	  
aðstöðumun.	  Auk	  þess	  er	  skóladagur	  barna	  talsvert	  langur	  og	  umhugsunarvert	  
hvort	  ekki	  sé	  nóg	  að	  læra	  innan	  veggja	  skólans.	  Spurningin	  er	  þó	  meira	  
kennslufræðileg	  en	  pólitísk.	  Nám	  fer	  heldur	  ekki	  bara	  fram	  með	  formlegum	  hætti	  
heldur	  læra	  börn	  af	  því	  að	  vera	  í	  góðum	  tengslum	  við	  foreldra	  sína,	  félaga	  og	  aðra	  
og	  ætti	  pólitíkin	  að	  beita	  sér	  fyrir	  því	  að	  gera	  foreldrum	  kleift	  að	  vera	  meira	  með	  
börnum	  sínum,	  m.a.	  með	  styttingu	  vinnuvikunnar.	  	  
	  
8.	  	  	  	  	  	  	  Teljið	  þið	  hegðun	  og	  agavandamál	  í	  grunnskólum	  kalla	  á	  aðgerðir	  og	  
þá	  hverjar?	  
Það	  er	  full	  ástæða	  til	  að	  leggja	  ríkari	  áherslu	  á	  virðingu	  og	  góð	  samskipti	  í	  
skólunum,	  en	  fyrst	  og	  fremst	  eiga	  kennarar	  að	  hafa	  aðstöðu	  og	  stuðning	  til	  að	  
hugsa	  vel	  um	  nemendurna	  og	  takast	  á	  við	  þær	  uppákomur	  sem	  kunna	  að	  koma	  
upp.	  
	  	  
9.	  	  	  	  	  	  	  Skólaráð	  voru	  sett	  á	  laggirnar	  fyrir	  fimm	  árum,	  víða	  virka	  þessi	  ráð	  
ekki	  sem	  skyldi	  bæði	  vegna	  þess	  að	  fulltrúar	  í	  því	  sinna	  ekki	  
upplýsingaskyldu	  sinni	  eða	  hafa	  ekki	  nægilegt	  samráð	  við	  sitt	  bakland	  og	  
einnig	  vegna	  þess	  að	  sumir	  skólastjórar	  eiga	  erfitt	  með	  að	  tileinka	  sér	  
þessa	  nýju	  tegund	  stjórnsýslu,	  þ.e.	  að	  hafa	  foreldra,	  nemendur	  og	  starfsfólk	  
með	  í	  ákvarðanatöku	  í	  stærri	  málum.	  Hvað	  hyggist	  þið	  gera	  í	  þessu?	  
Þetta	  er	  áhyggjuefni.	  Skólaráðin	  verða	  að	  virka	  sem	  skyldi	  fyrir	  alla	  
hlutaðeigandi.	  Borgaryfirvöld,	  skólasamfélagið	  og	  foreldrar	  verða	  í	  sameiningu	  
að	  finna	  leið	  til	  að	  svo	  verði.	  
	  	  
10.	  	  	  Hvaða	  úrræði	  í	  einstaklingsmiðuðu	  námi	  ætla	  skólayfirvöld	  sér	  að	  
innleiða,	  svo	  að	  foreldrar	  þurfi	  ekki	  að	  hafa	  áhyggjur	  af	  því	  að	  börnin	  
þeirra	  fái	  bara	  hreint	  alls	  ekki	  notið	  þessarar	  þjónustu.	  
Eins	  og	  fram	  kom	  í	  svari	  við	  spurningu	  6,	  þá	  krefst	  þetta	  fyrst	  og	  fremst	  mannafla	  
og	  fjármagns.	  Vinstri	  græn	  eru	  tilbúin	  til	  að	  forgangsraða	  í	  þetta	  verkefni.	  
	  	  
11.	  	  	  Með	  hvaða	  hætti	  munið	  þið	  tryggja	  að	  mötuneyti	  skólanna	  fylgi	  þeim	  
kröfum	  sem	  gerðar	  eru	  um	  hollustu	  matarins?	  
Nú	  hafa	  verið	  fengnir	  ráðgjafar	  inn	  á	  skóla-‐	  og	  frístundasvið	  til	  að	  vinna	  í	  
mötuneytismálum.	  Þá	  þjónustu	  þarf	  að	  efla,	  skólamáltíðir	  eiga	  að	  vera	  hollar	  og	  
góðar.	  Á	  mörgum	  stöðum	  þarf	  líka	  að	  bæta	  aðstöðu	  matráðanna,	  til	  að	  útbúa	  
góðan	  mat	  verður	  aðstaðan	  að	  vera	  í	  lagi.	  Eins	  verður	  að	  ráða	  fagfólk	  í	  
skólamötuneytin	  og	  borga	  þeim	  með	  sómasamlegum	  hætti.	  	  
	  	  



12.	  	  	  Börn	  með	  málþroskaraskanir	  þurfa	  oft	  að	  bíða	  lengi	  eftir	  úrlausnum	  
vegna	  langra	  biðlista	  eftir	  talþjálfun	  úti	  	  í	  bæ.	  Hyggist	  þið	  koma	  upp	  
viðunandi	  þjónustu	  við	  þessi	  börn	  í	  heimaskólum	  þeirra?	  
Auðvitað	  væri	  best	  ef	  þjónustan	  færi	  fram	  í	  skólunum.	  Þessi	  málaflokkur	  hefur	  
setið	  á	  hakanum	  og	  á	  honum	  verður	  að	  finna	  lausn	  á	  næsta	  kjörtímabili.	  Nú	  
nýlega	  var	  gert	  samkomulag	  milli	  velferðarráðuneytisins	  og	  Sambands	  íslenskra	  
sveitarfélaga	  um	  skiptingu	  ábyrgðar	  vegna	  talmeinaþjónustu.	  Við	  Vinstri	  græn	  
bindum	  vonir	  við	  að	  það	  hafi	  jákvæð	  áhrif	  en	  enn	  er	  sá	  vandi	  óleystur	  að	  
talmeinafræðingar	  eru	  fámenn	  stétt	  sem	  annar	  ekki	  þeirri	  þörf	  sem	  nú	  er	  til	  
staðar.	  Því	  eru	  biðlistar	  oft	  langir	  eftir	  aðstoð	  og	  greiningu.	  	  
	  	  
13.	  	  	  Hvað	  sjá	  frambjóðendur	  fyrir	  sér	  varðandi	  það	  að	  jafna	  aðstöðumun	  
milli	  skóla?	  	  Vissulega	  hafa	  allir	  skólar	  ákveðna	  sérstöðu	  og	  ólíkar	  áherslur	  
og	  sumir	  eru	  í	  nýju	  húsnæði	  á	  meðan	  aðrir	  eru	  í	  eldra	  húsnæði	  en	  
aðstöðumunur	  er	  til	  staðar	  og	  kemur	  fram	  í	  misgóðum	  búnaði.	  Á	  meðan	  
sumir	  skólar	  eru	  með	  ný	  borð,	  stóla,	  töflur,	  tölvubúnað	  og	  önnur	  
kennslutæki	  þá	  búa	  aðrir	  við	  mjög	  slæman	  kost	  í	  þessum	  efnum.	  	  
Til	  þess	  að	  jafna	  aðstöðumun	  þarf	  meðal	  annars	  að	  skoða	  úthlutanir	  til	  stofnana	  
og	  hvernig	  fjármagn	  reiknast	  pr.	  byggingu	  miðað	  við	  t.d.	  aldur.	  Það	  verður	  að	  
tryggja	  að	  húsbúnaður	  og	  námsgögn	  séu	  í	  lagi	  og	  jafngóð	  í	  öllum	  skólum	  þó	  ólíkir	  
séu.	  Við	  Vinstri	  græn	  höfum	  talað	  fyrir	  því	  allt	  kjörtímabilið	  að	  jafna	  þennan	  
aðstöðumun	  og	  finna	  leiðir	  til	  þess.	  	  	  
14.	  	  	  Frímínútur	  hafa	  lengi	  verið	  einn	  helsti	  vettvangur	  eineltis.	  Í	  sumum	  
skólum	  hefur	  ekki	  bara	  gæsla	  verið	  efld	  heldur	  er	  boðið	  upp	  á	  skipulagða	  
leiki	  og	  skipulagt	  starf	  í	  frímínútum.	  Hvað	  finnst	  frambjóðendum	  um	  það	  
að	  fara	  að	  líta	  á	  frímínútur	  sem	  hluta	  af	  skólastarfinu	  og	  efla	  skólastarf	  
(ekki	  gæslu)	  í	  frímínútum?	  
Best	  væri	  að	  samþætta	  starf	  skóla	  og	  frístundar,	  þannig	  að	  þekking	  og	  reynsla	  
frístundafræðinga	  nýttist	  í	  frímínútunum	  en	  kennaranna	  í	  tímum.	  Frítíminn	  er	  
sjálfstæður	  og	  mikilvægur	  hluti	  lífsins	  sem	  börnin	  þurfa	  að	  geta	  notið,	  ekki	  síður	  
en	  kennslunnar	  sjálfrar.	  Einnig	  þarf	  að	  manna	  útiveru	  miklu	  betur	  og	  þá	  með	  
fullorðnum	  sem	  taka	  þátt	  í	  leik	  barnanna.	  Einelti	  getur	  verið	  erfitt	  viðfangsefni	  
en	  markvissar	  aðgerðir	  til	  að	  uppræta	  það	  virka.	  Liður	  í	  að	  uppræta	  það	  felst	  m.a.	  
í	  því	  að	  útrýma	  staðalmyndum.	  Við	  Vinstri	  græn	  höfum	  beitt	  okkur	  markvisst	  
fyrir	  því,	  fræðslu	  og	  forvörnum,	  í	  okkar	  starfi.	  	  
	  	  
15.	  	  	  Í	  dag	  þurfa	  flestir	  foreldrar	  að	  láta	  tvo	  staði	  vita	  af	  veikindum,	  leita	  að	  
óskilamunum	  á	  2	  stöðum,	  fara	  á	  opið	  hús	  á	  tveimur	  stöðum,	  fá	  upplýsingar	  
frá	  tveimur	  stöðum	  	  o.s.frv.	  vegna	  þess	  að	  skólinn	  og	  frístundaheimilin	  lúta	  
ekki	  sömu	  stjórn.	  Hver	  er	  skoðun	  frambjóðenda	  á	  meiri	  samþættingu	  skóla	  
og	  frístundaheimila?	  
Eins	  og	  fram	  kemur	  í	  spurningunni	  hér	  að	  ofan	  þarf	  að	  samþætta	  dag	  barnanna	  
betur.	  Vinstri	  græn	  eru	  þó	  ekki	  hlynnt	  því	  að	  frístundaheimilin	  verði	  alfarið	  rekin	  
af	  skólastjóranum,	  heldur	  verðu	  að	  hlúa	  að	  nýrri	  og	  lítilli	  stétt	  frístundafræðinga	  
í	  samþættingunni	  sem	  gegnir	  mikilvægu	  og	  sívaxandi	  hlutverki	  í	  skóladegi	  barna.	  
	  
16.	  	  	  Í	  aðalnámskrá	  er	  kveðið	  á	  um	  að	  börn	  skuli	  fá	  tiltekinn	  kennslutíma	  í	  
tilteknum	  kennslugreinum.	  Vegna	  skorts	  á	  sundlaugum	  fá	  börn	  í	  Reykjavík	  
fæst	  alla	  þá	  tíma	  í	  sundi	  sem	  þau	  eiga	  að	  fá	  og	  einnig	  er	  eitthvað	  um	  að	  



magn	  tónmenntakennslu	  og	  kennslu	  í	  öðrum	  list-	  og	  verkgreinum	  sé	  mjög	  
mismunandi	  milli	  skóla.	  Hvað	  hyggist	  þið	  gera	  í	  þessu?	  
Nú	  er	  fyrirhugað	  að	  reisa	  tvær	  nýjar	  sundlaugar,	  eina	  í	  Úlfarsárdal	  og	  aðra	  við	  
gömlu	  Sundhöllina.	  Það	  mun	  bæta	  ástandið,	  enda	  brýnt	  að	  öll	  börn	  fái	  góða	  
sundkennslu.	  Almennt	  verðum	  við	  að	  standa	  vörð	  um	  list-‐	  og	  verkgreinar	  og	  að	  
sjálfsögðu	  uppfylla	  lágmarkskröfur	  Aðalnámskrár	  um	  tímafjölda	  og	  innihald.	  	  
	  
17.	  	  	  Hvað	  hyggjast	  frambjóðendur	  gera	  til	  að	  efla	  þjónustu	  við	  bráðger	  
börn?	  	  
Raunverulega	  einstaklingsmiðað	  nám	  kemur	  til	  móts	  við	  bráðger	  börn	  eins	  og	  
önnur.	  Við	  höfum	  svarað	  því	  hér	  að	  ofan	  hvað	  við	  teljum	  þurfa	  til	  að	  það	  verði	  
raunverulegt.	  
	  
18.	  	  	  Langir	  biðlistar	  eru	  eftir	  greiningum	  á	  Greiningarstöð	  og	  hjá	  BUGL.	  
Þetta	  skapar	  gríðarlegt	  álag	  í	  grunnskólunum.	  Hvernig	  ætlar	  þinn	  flokkur	  
að	  bregðast	  við	  þessu	  þannig	  að	  börn	  með	  raskanir	  fái	  þjónustu	  við	  hæfi?	  
Bugl	  og	  greiningarstöðin	  eru	  rekin	  af	  ríkinu	  og	  ekki	  margt	  sem	  borgarstjórn	  
getur	  gert	  í	  þeim	  efnum.	  Ástandið	  er	  engu	  að	  síður	  slæmt,	  og	  þingflokkur	  Vinstri	  
grænna	  getur	  beitt	  sér	  fyrir	  auknu	  fjármagni	  og	  bættri	  þjónustu.	  	  
	  
19.	  	  	  Í	  dag	  er	  mjög	  misjafnt	  á	  milli	  skólahverfa	  hversu	  löng	  bið	  er	  eftir	  
greiningum	  og	  tilvísunum	  í	  sérfræðiþjónustu	  fyrir	  grunnskólabörn.	  
Stendur	  til	  að	  efla	  sérfræðiþjónustu	  skóla	  og	  jafna	  aðstöðumun	  í	  þeim	  
efnum?	  
Það	  er	  brýnt	  að	  jafna	  hvers	  kyns	  aðstöðumun	  og	  já,	  það	  verður	  að	  tryggja	  bætta	  
þjónustu	  í	  skólum.	  
	  
20.	  	  	  Ætla	  frambjóðendur	  að	  beita	  sér	  fyrir	  því	  á	  tækniöld	  að	  nemendur	  fái	  
betri	  tölvubúnað	  og	  kennslu	  t.d.	  í	  forritun?	  
Skólarnir	  munu	  sennilega	  aldrei	  fylgja	  hraðri	  þróun	  tækninnar,	  og	  varla	  
kennararnir	  heldur,	  en	  skólarnir	  þurfa	  að	  vera	  almennilega	  búnir	  og	  kenna	  
börnum	  að	  nota	  það	  sem	  í	  boði	  er	  hverju	  sinni.	  Átak	  hefur	  verið	  í	  gangi	  í	  
tæknivæðingu	  skólanna	  á	  kjörtímabilinu,	  en	  betur	  má	  ef	  duga	  skal.	  
	  
21.	  	  	  Í	  ljósi	  íslenska	  efnahagshrunsins	  er	  þá	  ekki	  ástæða	  til	  að	  efla	  
fjármálalæsi	  og	  peningavitund	  ungmenna	  með	  markvissri	  fræðslu?	  
Jú,	  það	  er	  sjálfsagt	  og	  mikilvægt	  en	  kannski	  ekki	  sem	  sér	  námsgrein.	  Hægt	  er	  að	  
samþætta	  fjármálalæsi	  og	  peningavitund	  með	  námsgreinum	  eins	  og	  lífsleikni,	  
stærðfræði,	  íslensku	  og	  samfélagsfræði	  svo	  eitthvað	  sé	  nefnt.	  	  
	  
22.	  	  	  Afhverju	  eru	  söngur,	  dans	  og	  framsögn	  ekki	  skyldunámsgreinar	  í	  
öllum	  skólum?	  	  Þetta	  þjálfar	  börn	  á	  öllum	  aldri	  í	  að	  koma	  fram,	  bera	  
virðingu	  fyrir	  hvert	  öðru	  og	  hafa	  eðlileg	  samskipti	  sín	  á	  milli,	  fyrir	  utan	  
hvað	  þetta	  hefur	  góð	  áhrif	  á	  sál	  og	  líkama.	  
Þessar	  greinar	  eru	  ekki	  síður	  mikilvægar	  en	  fjármálalæsi	  og	  fjármálavitund.	  Best	  
væri	  ef	  öll	  börn	  nytu	  menntunar	  í	  þeim	  en	  slíkar	  áherslur	  mega	  einnig	  vera	  
samofnar	  skólastarfi	  í	  námsgreinum	  eins	  og	  íslensku,	  tónlist	  og	  eiginlega	  flestum	  
öðrum	  námsgreinum.	  Söng	  og	  dans	  og	  framsögn	  væri	  hægt	  að	  samþætta	  hvers	  
kyns	  námsgreinum.	  	  



	  
23.	  	  	  Skv.	  26	  gr.	  laga	  um	  grunnskóla	  eiga	  grunnskólanemendur	  rétt	  á	  að	  
stunda	  nám	  í	  einstökum	  námsgreinum	  á	  framhaldsskólastigi	  meðan	  þeir	  
eru	  í	  grunnskóla.	  Mikill	  fjöldi	  grunnskólanemenda	  nýtti	  sér	  þetta,	  en	  eftir	  
hrun,	  við	  niðurskurð	  fjárframlaga	  til	  framhaldsskóla	  var	  lokað	  á	  þennan	  
lögbundna	  rétt	  grunnskólanema.	  Einstaka	  sveitarfélögum	  í	  samstarfi	  við	  
framhaldsskólana	  hefur	  tekist	  að	  bjóða	  nemendum	  áfram	  upp	  á	  þennan	  og	  
þá	  kostnað	  sveitarfélagsins	  eða	  jafnvel	  foreldra	  skilst	  mér.	  	  Þessu	  virðist	  
vera	  misjafnlega	  háttað	  í	  unglingadeildum	  hér	  í	  Reykjavík.	  	  Er	  ykkar	  
flokkur	  reiðubúinn	  til	  að	  tryggja	  grunnskólanemum	  þennan	  rétt	  með	  
auknum	  fjárframlögum	  borgarinnar	  eða	  þá	  þrýsta	  á	  menntamálaráðherra	  
að	  opnað	  verði	  á	  ný	  fyrir	  þennan	  rétt	  grunnskólanema	  ?	  	  
Það	  er	  mikilvægt	  að	  farið	  sé	  eftir	  lögum	  í	  þessum	  efnum	  og	  að	  grunnskólar	  og	  
framhaldsskólar	  hafi	  með	  sér	  eitthvert	  samstarf	  og	  að	  nemendur	  í	  grunnskóla	  fái	  
tækifæri	  til	  að	  stunda	  nám	  í	  einstökum	  greinum	  í	  framhaldsskólum.	  	  Það	  er	  
jafnframt	  nauðsynlegt	  að	  fara	  vel	  yfir	  þessi	  mál	  og	  kanna	  hvernig	  þeim	  er	  best	  
hagað	  með	  tilliti	  til	  fjármagns	  og	  skiptingu	  þess	  og	  námsmarkmiða	  nemenda.	  


