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Fjárhagsáætlun, jafnréttismat
vegna ákvarðana um breytingar á starfsemi eða óska um viðauka
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Dags.:
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Starfsmaður: Árni K. Bjarnason

Fræðsluráð

30.4.2018

Breyting sem til stendur að gera:
Óskað er eftir viðbótarfjárveitingu til grunnskólanna til að mæta fjölgun nemenda og aukinni sérkennsluþörf.
Þá er sérstaklega verið að auka úthlutun vegna nemenda sem eru með íslensku sem annað mál.

Markmið breytingar:
Bregðast við vanda flestra grunnskóla til að mæta aukinni þörf fyrir sérkennslu, fjölgun nemenda sem eru með íslensku sem
annað mál og einnig lítilega vegna fjölgunar nemenda umfram áætlun.

Nefndarfólk sem tók þátt í afgreiðslu
Formaður:

Dagbjört Elín Pálsdóttir

Varaformaður:

Silja Dögg Baldursdóttir (í forföllum Dagnýjar
Baldursdóttur)

Nefndarmaður:

Þórhallur Harðarson

Nefndarmaður:

Ingibjörg Isaksen (í forföllum Siguróla M. Sig.)

Nefndarmaður:

Guðmundur H. Sigurðsson

Áheyrnarfulltrúi: Anna María Hjálmarsdóttir

Upplýsingar um þjónustuþega málaflokksins
Sú þjónusta sem veitt er í málaflokknum snertir:
Merkið við öll atriðin sem við eiga.
☐Konur

☐Karla

Snertir málaflokkurinn einnig?
☒Börn

☐Fullorðna (18-67 ára)

☐Eldri borgara

☐Fatlað fólk

☐Öryrkja (fólk með skert heilsufar)

☐Annað, hvað?

☐Kynhneigð

☐Félags-/efnahagslega stöðu

___________________________

☒Þjóðerni/uppruna

☐Trúar-/lífsskoðun

___________________________

Liggja kyngreindar upplýsingar fyrir um þann málaflokk sem er til umfjöllunar?
☐ Já

☒ Nei

Liggja fyrir aðrar greiningar á upplýsingum um þjónustuþega?
☒ Já

☐ Nei

Vinsamlega gerið grein fyrir hvers konar greiningar liggja fyrir.
Það liggja fyrir upplýsingar um sérfræðiþjónustu vegna grunnskólabarna

Vinsamlega gerið grein fyrir hvers konar greiningar þyrfti að gera.
Velta má fyrir sér hvort ástæða sé til að kyngreina opinberlega fjölda drengja og stúlkna sem njóta sérkennslu
eða eru á lista yfir grunnskólanemendur með íslensku sem annað mál. Þessar upplýsingar liggja fyrir hjá
skrifstofu fræðslusviðs.

Spurningar um starfsfólk málaflokksins
Hvert er kynjahlutfall starfsfólks í viðkomandi málaflokki? Í grunnskólum er 20% karlar og 80% konur.
Hefur ákvörðunin áhrif á starfshlutfall eða laun starfsmanna? Já, fjölga starfsfólki eða auka starfshlutfall.
Ef svo er, koma þau áhrif misjafnlega við kynin? Nei, það er mjög ólíklegt.

Spurningar til umræðu
Hefur ákvörðunin áhrif á líf fólks? Já, ætti að bæta þjónustu við börn, sérstaklega þeirra sem eru með ísl. sem annað mál.
Er munur á stöðu fólks í málaflokknum? Já, þarna er m.a. verið að bregðast við aukinni þörf á að mæta nemendum með íslensku
sem annað mál, sem hefur farið fjölgandi. Mjög mikilvægt er að sinna þessum hópi sem allra best til að aðlaga þá sem best
að íslensku samfélagið og auka möguleika þeirra til frekara náms.
Er hætta á að ákvörðunin feli í sér misrétti þannig að hagur þeirra sem þegar eiga undir högg að sækja verði enn verri? Nei
Getur ákvörðunin stuðlað að jafnrétti? Þessi aukning mun vonandi styrkja námsstöðu nemanda sem standa verr að vígi í
Íslensku en aðrir nemendur.
Er ákvörðunin í samræmi við þau almennu markmið sem sett hafa verið í jafnréttismálum í málaflokknum? Já, veit ekki
annað.
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