
227. U efndarálit

um frv. til laga ura fjölda kenslustunda fastra kennara  við rikisskólana.

F rá  m entam álanefnd.

Nefndin hefir borið þetta frv. undir allmarga af kennurum  við lands- 
skólana í Reykjavík. E r  álit þeirra einróm a, að m eð núverandi launakjörum  
mundi breyting þessi spilla aðstöðu kennara við landsskólana h jer í bænum , 
og megi þó ekki á bæta.

1 áliti frá hinum  þrem föstu kennurum  kennaraskólans, Magnúsi 
Helgasyni, Freysteini Gunnarssyni og Ásgeiri Ásgeirssyni, er fyrst. bent á, að 
ekki sje alveg rjett herm t frá fjölda kenslustunda þar við skólann í athuga- 
sem dum  við frv. »H ann (þ. e. kenslustundafjöldinn) er og hefir verið 27 stund- 
ir, nem a fyrir skólastjóra«. F*á segja þeir enn frem ur, að í Noregi hafi kenn- 
araskólakennarar 24  stunda kenslu og m un hærri laun en hjer. Hafi þeir þar í 
landi sam a rjett sem m entaskólakennarar. H ám arkslaun norskra kennara við 
kennaraskóla og m entaskóla sjeu 9000 kr. og skólastjóra 12000 kr. ,

Að siðustu m ótm æ la starfsm enn kennaraskólans algerlega þeirri kenn- 
ingu stjórnarfrv., að af kennurum  m entaskólans s je  heim taður meiri undir-



búningur. Það sje nákvæmlega sami undirbúningur, sem bingað til hefir verið 
heimtaður af föstum kennurum við báða skólana.

Þá álitur skólastjóri vjelstjóraskólans, að þar sem við þann skóla sje 
kent allmikið með fyrirlestrum, og m ikil heim avinna við ritgerðir, þá verði 
nægilegt að áætla 24 stundir á viku handa föstu kennurunum  þar.

R ek tor mentaskólans, Geir Zoéga, hefir ritað nefndinni ítarlegt b r je f  
um breytinguna. Segir hann, að í þrjá  aldarfjórðunga hafi verið venja h jer 
við m entaskólann, að fastir kennarar kendu 24 stundir á viku, en hin síðari 
ár hafa margir af  þessum kennurum  haft alt að því 12 aukatim a á viku og 
fengið sjerborgun fyrir. Um þetta segir rektor :  »Nú hafa nokkrir  kennarar 
allar kenslustundir áskipaðar (36 stundir á viku), bæði af því, að þeir þurfa 
að auka tekjur sínar, til þess að geta lifað með fjölskyldu sina, og að oft hefir 
verið skortur á vel hæfum kennurum  utan skóla«.

E n n  telur rektor fulla nauðsyn að bæta úr allmiklu misrjetti, sem  á 
s jer stað þar við skólann, þar sem sum ir kennararn ir  hafa afarm ikla heim a- 
vinnu. »Væri full sanngirni«, segir rektor, »að bæta þeim kennurum , sem mikla 
heimavinnu hafa, þann aukatím a, er þeir verða að vinna um fram  aðra, með 
sjerstakri þóknun, og vildi jeg mæla með, að svo væri gert. Hitt tel je g  mjög 
ósanngjarnt, að ætla að heimta meiri vinnu af sum um  kennurunum  en kraf- 
ist hefir verið af þeim um ómunatið. Það er sam a og að lækka laun þeirra«. 
Að lokum m ótm æ lir rektor því m eð mörgum rökum , að gerlegt sje að ætla 
rektor 18 stunda kenslu ofan á það margháttaða eftirlits og- um sjónarstarf, 
sem fylgir stöðu hans.

Þá hefir le ikfimiskennari B jö rn  Jakobsso n  ritað nefndinni br jef  um 
málið. 1 frv. er gert ráð fyrir, að le ikfimiskennari kenni 33 stundir, þ. e. 6 
stundum meira á viku en aðrir kennarar skólans, nem a söngkennari. Um 
þetta atiið i segir B jö rn  Ja k o b sso n : »t*egar jeg rjeðist fastur kennari við Menta- 
skólann og Ivennaraskólann, var svo ætlast til, að jeg  hefði ja fnrje tt i  við aðra 
m entaskólakennara, þ. e. söm u launak jör og kendi ja fn m arg ar  stundir á viku. 
E n  m eð frv. þvi, sem h jer er til umræðu, er þessu gerbreytt«.

Þá hafa tveir af  kennurum  mentaskólans, Bogi ó la fsson  og Ja k o b  
Sm ári, sent nefndinni skýrslu um vinnuna við stílaleiðrjettingar.

Aðalislenskukennari skólans, Ja k o b  Sm ári, segir: »Jeg hefi að m eðal- 
tali 100 — 120 stila að leiðrjetta á viku hverri, og tel jeg  mig eyða í það a. m. 
k. 10—12 klst. vikulega«. Enskukennari mentaskólans, Bogi Ólafsson, telur að 
hann eyði um 13 stundum á viku í stíla og stilaleiðrjettingar, þannig, að 
stundafjöldi hans verði 37 á viku. Vorprófin standa í sex vikur, segir Bogi 
ó lafsson, og hefir hann þá enn þá meiri vinnu. í áliti kennaraskólakenn- 
aranna er þess getið, að sá m aður, sem þar hefir á hendi kenslu i íslensku, 
og dönsku í tveim efri bekk junu m , leiðrjetti 7 0 —80 stila og ritgerðir á viku. 
E r  honura virt það sem þriggja stunda vinna, en er raunar þrefalt meira 
að hans áliti. E r  full ástæða til fyrir m entam álastjórnina að taka til yfirveg- 
unar orð Geirs Zoéga rektors um að bæta þeim kennurum , sem hafa miklar 
stílaleiðrjettingar, aukavinnu þeirra á san n g jarn an  hátt.



Að fengnum þessum skýrslum hefir nefndin komist að þeirri niður- 
stöðu, að frv. megi ekki ná fram  að ganga að svo stöddu. Laun  þessara kenn- 
ara eru yfirleitt svo lág, að þeir geta því að eins framfleytt sifjaliði sínu, að 
þeir leggi á sig stórm ikla aukavinnu fyrir sjerborgun. E f  Iaun þessara kenn- 
ara væru eins og i Noregi, gæti vel kom ið til mála að Iengja vinnutím a þeirra 
eins og frv. gerir ráð fyrir. Af skýrslu rektors m á sjá, að sum ir kennarar  þar 
við skólann kenna 36 stundir vikulega. E n  þessa miklu aukakenslu  myndu 
þeir ekki leggja á sig nem a fyrir það, að m eð þvi einu móti geta þeir haldið 
i horfinu fjárhagslega, eins og dýrtíð er nú. Su m ir a f  kennurum  þessara skóla 
hafa beinlinis sagt við m enn úr nefndinni, að þeir væru fúsir að vinna m un 
lengur á dag, ef k jör  þeirra væru bætt, svo að launin gætu mætt þörfum. E n  
þar sem ekki er um neina breylingu að ræða á lau nak jöru nu m , er, eins og 
Geir rektor tekur fram, aðeins um Iaunalæ kkun að ræða fyrir k ennara  við 
r íkisskólana, ef frv. þetta nær fram að ganga.

Alþingi, 23. m ars 1925.

Sig. Eggerz, Ingibjörg H. B jarnason . Jó n a s  Jónsson , 
form. frsm.


