
Fljótandi skil grunn- og 
framhaldsskóla

Reynslan í FS, hvert verður nú 
framhaldið?



Með fljótandi skilum er átt við að 

grunnskólanemandi stundi einingabært nám á 

framhaldsskólastigi.

Til að það gangi upp þá verður að vera vilji og 

sveigjanleiki til staðar af hálfu beggja skólastiga.



Markmiðið

• Mæta hverjum einstaklingi á hans námslegu 
forsendum, einstaklingsmiðað nám. 

• Sinna ólíkum þörfum nemenda með sveigjanlegu 
skólastarfi og auknu námsframboði (vali)

• Færsla nemenda milli skólastiganna á að vera í 
eðlilegu samhengi við námsgetu þeirra.

• Á að leiða til eðlilegrar samfellu og stígandi á 
námsleiðinni.



Fljótandi skil- ólíkar leiðir

• A) Áfanginn kenndur í grunnskóla

• B) Áfanginn kenndur í framhaldsskóla, á heilu eða 
hálfu ári

• C) Fjarnám við einhvern framhaldsskólann

• D) Dreifnám í tengslum við einhvern 
framhaldsskólann

• E) Annað



Stubbarnir í FS

• Upphafið, vorönn 1998,  STÆ103

• Skiptar skoðanir

• Haustönn 2000, upphafið að núverandi kerfi

• Inntökuskilyrði

• Kennslufyrirkomulag, heilsárskerfi, tveir dagar í viku,

kennt einu sinni í viku, tveir tímar í senn.

• Haustönn, 2002, verklegur áfangi tekinn inn

• Kostnaður, skólasamningur, ríkið fellst á að greiða 
þessa kennslu eins og aðra kennslu í framhaldsskóla



Stubbarnir

• Fjölgar ört, bæði áföngum og nemendum

• Vinsælustu áfangarnir hafa alltaf verið ENS103 og 
STÆ103, jafnan tveir hópar í hvorum.

• Aðrir hópar: SPÆ103, FRA103, ÞÝS103, ÍSL103

• Verknámshópar: HVM103, RAL103, NÝS103, SJÓ103

• Í dag eru 6 áfangar í gangi í 10 hópum.

• Þetta er ekki eingöngu miðað við nemendur 10. 
bekkjar. Dæmi eru um að nemendur úr 8. bekk hafi 
verið í þessu og gengið vel.



Aðrir stubbar

• Nokkrir sækja reglulegt nám, sérstaklega í 
stærðfræði og ensku. Þetta hentar aðallega þeim 
sem eiga stutt að fara og þá er tekið tillit til þess í 
grunnskólunum. Þessir nemendur eru þá að taka 
tvo áfanga sama veturinn. T.d. 103 og 203.

• Þeir sem eiga lengra að fara hafa verið í 
dreifnámi. Fá send heimaverkefni en mæta í 
skólann og taka kaflaprófin og svo lokapróf.



Hugmynd varðandi framhald

• Nemendur í FS fyrir hádegi en í sínum skóla 
eftir hádegi.



Hverjum hentar þetta?

• Hentar vel bráðgerum nemendum sem vilja 
flýta fyrir sér í námi eða fá tækifæri til að 
takast á við meira ögrandi verkefni.

• Metnaðarfullum og duglegum nemendum 
sem vilja standa sig vel í námi.

• 15% - 20% nemenda ráða vel við þetta.



Kostir

• Aukið námsframboð

• Eykur metnað nemenda

• Geta flýtt fyrir sér í námi

• Aukin tengsl milli skólastiga

• Aukin félagsleg tengsl nemenda á svæðinu

• Kynnast annarskonar vinnubrögðum og öðru 
námsumhverfi

• Nám við hæfi, markvissara

• Fleiri “toppar” í kjarnafögum



Gallar

• Tekur frá öðru vali í grunnskólanum t.d. listáföngum

• Þarf þetta endilega að vera einingabært nám

• Fá námið ekki metið í öllum framhaldsskólum. 

• Ríkið greiðir þá tvisvar fyrir sama námið

• Nemendur hafa mismikla möguleika á að sækja þetta 

nám eftir því hvar þeir búa.

• Kerfislegur vandi varðandi mætingar



Hvað gerist nú?

• Ríkið hefur ákveðið að hætta þjónustu við 10. 
bekkinga

• Þetta er í raun frestun á greiðslu en ekki sparnaður

• Í andstöðu við inntak námsskrá

• Var þetta tilkomið vegna samræmdra prófa?

• Hefur ný námsskrá framhaldsskóla áhrif á þetta?



Hvað segja lögin?  26. gr.

• Grunnskólanemendur eiga rétt á að stunda 
nám í einstökum námsgreinum á 
framhaldsskólastigi meðan þeir eru í 
grunnskóla enda hafi þeir sýnt fullnægjandi 
færni. Skólastjóri í grunnskóla veitir nemanda 
heimild til slíks náms utan skólans samkvæmt 
viðmiðum sem sett skulu í aðalnámskrá



26. gr.

• Í 26. gr. laga um grunnskóla er lögð áhersla á 
að nemendur skulu frá upphafi skólagöngu 
eiga val í námi sínu, svo sem um viðfangsefni 
og námsgreinar, í samræmi við viðmið í 
aðalnámskrá grunnskóla og skipulag skóla. 
Markmiðið sé að gera nemendur ábyrga fyrir 
eigin námi og skapa sveigjanleika í skólastarfi



Frh.

• Gera þarf samning milli ríkis og sveitarfélaga um 
framkvæmdina þegar nemendur stunda samtímis 
nám í grunn- og framhaldsskóla. Í samningnum 
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 lokið grunnskólanámi.



Frh.

• Heimild skólastjóra til þess að veita nemanda 
leyfi til þess að stunda nám utan skóla verður 
að byggjast á þeim sjónarmiðum að nemandi 
hafi lokið námi í viðkomandi grein þar sem það 
á við eða sýnt fullnægjandi færni. Réttur 
nemanda til þess að stunda nám samkvæmt 
greininni tekur einvörðungu til náms sem talist 
getur hluti af grunnskólanámi hans.



Frh.

• Í fyrsta lagi nám sem skipulagt er af grunnskóla, 
þ.e. er hluti af grunnskólanámi skv. skólanámskrá. 
Er þá gert samkomulag um það við 
framhaldsskóla, sbr. 4. mgr. 26. gr. Í öðru lagi 
nemendur sem taka einstaka námsáfanga í 
framhaldsskóla sem viðbót við grunnskólanám. 
Þá er námið ekki metið sem hluti af skipulögðu 
námi við grunnskóla. Í þriðja lagi þegar nemandi 
óskar eftir því að fá nám sem ekki hefur verið 
skipulagt í samstarfi grunnskóla og 
framhaldsskóla metið sem valgrein. 



Frh.

• Gert er ráð fyrir að ríkið spari um 70 millj. kr. 
útgjöld vegna þessarar ákvörðunar. 
Framhaldsskólum er eftir sem áður heimilt að 
bjóða upp á fjarnám fyrir grunnskólanemendur í 
samstarfi við grunnskóla en þeir fá ekki til þess 
sérstakt framlag úr ríkissjóði.

• Það er alls ekki stefnan að færa kostnað við 
fjarnám grunnskólanemenda yfir til sveitarfélaga, 
og tímabundið mun grunnskólanemendum því 
ekki standa til boða jafn fjölbreytt val og hér að 
framan greinir



Frh.
• Samkvæmt grunnskólalögum þá er það skylda 

grunnskóla að bjóða nemendum nám við hæfi og 
þess skal sérstaklega gætt að allir nemendur fái 
jöfn tækifæri til náms og eigi þess kost að velja 
sér viðfangsefni og nálgun í eigin námi. Ef 
nemendur hafa lokið einstökum námsgreinum 
grunnskóla þá er eðlilegt að nemendum standi til 
boða valgreinar við hæfi í grunnskóla á öðrum 
sviðum, sbr. ákvæði grunnskólalaga. Einnig ættu 
nemendur að geta fengið viðfangsefni við hæfi 
innan allra námsgreina grunnskólans, t.d. með 
breiðara námsframboði og fjölbreyttum 
verkefnum við hæfi. 



Frh.
• Hvað varðar afstöðu ráðuneytisins til þriðju 

spurningar erindis yðar þá lítur ráðuneytið svo 

á að ef kennarar í grunnskóla með tilskilda 

menntun á viðkomandi fagsviði annast kennslu 

í einstökum námsgreinum framhaldsskólans 

sem val í grunnskóla, þá er ekkert því til 

fyrirstöðu að meta slíka áfanga einnig sem 

hluta af framhaldsskólanámi ef fyrir liggur 

samningur milli viðkomandi grunn- og 

framhaldsskóla gagnvart slíku fyrirkomulagi.


