
466. mefndarállt

um  frv. til laga um  fræðslu barna.

F rá  mentamálanefnd.

Nefndin hefir kom ið sjer sam an  um  að m æla með, að frv. nái fram að 
ganga, en leggur þó til nokkrar  smábreytingar, sem hún  telur til bóta. Nefndin



hefir haft það hugfast að raska i engu aðalgrundvelli frv. eða að gera þær breyt- 
ingar, sem hefðu í för m eð sjer aukinn  kostnað. Nánari grein fyrir einstök- 
um  breytingartillögum verður gerð í framsögu.

BREYTINGARTILLÖGUR.
1. Við 2. gr.

a. Við tölul. 1. Fyrir  »kunna skal það ... eigin orðum « komi:
Það skal geta sagt frá aðala tburðum  i þrem  helstu íslendinga-

sögum og kunna  u tanbókar n o kku r  fegurstu kvæði eftir m erkustu 
ljóðskáld þ jóðarinnar  siðan um  1800 og geta skýrt rjett frá efni þeirra 
með sínum  eigin orðum.

b. Við tölul. 4. Upphafið skal orða svo:
að kunna  fjórar höfuðgreinar reiknings með heilum tölum

og tugabrot og að breyta a lm ennum  bro tum  í tugabrot. T ö lurnar
skal það geta notað til þess o. s. frv.

c. Við tölulið 5. Liðinn skal orða svo: ,
að vita nokkuð um  æfiatriði m erkustu  m anna  þ jóðarinnar og 

þektustu m enn  veraldarsögunnar.
d. Við 6. lið. Liðinn skal orða s v o :

að vera leikið i að nota jarðlikan (»tellurium«) og landabrjef,
þekkja álfur, heim shöf og m un  á veðráttu og gróðri i aðalbeltum
jarðarinnar. Það skal hafa fengið sem Ijósasta þekking á ná ttú ru  ís-
lands og högum þjóðar vorra r  og bera skyn á legu og atvinnuvegi helstu 
landa í Evrópu og N orður-A m eriku .

e. Við 7. lið. Fyrir  »það skal og vita« og út liðinn k o m i :
Það skal vita utq bygging og lifsstörf m annslikam ans og um

helstu atriði, er að hollustuháttum  lúta, þar á meðal um  áhrif  heilsu- 
spillandi nautnam eðala , t. d. vinanda og tóbaks. E nnfrem ur skal það 
þekkja nokkrar  helstu islenskar p löntur og vita um  liínaðarhætli 
þektustu dýra.

2. Við I I .  gr.
Á eftir »eða 7. gr.« k o m i : eða fyrirskipun, sem gerð er sam kvæm t 

ákvæ ðum  10. gr.
3. Við 20. gr.

Þriðja málslið (sU ndanskilin  ... vanheilsu«) skal orða svo:
Nú kem ur  það i ljós við próf 10 ára barns  eða eldra, að það 

reynist að dómi kennara  og læknis óhæft til hins lögboðna náms, sakir 
andlegs eða likamlegs vanþroska, og skal þá ekki heimta af þvi aðra 
kunnáttu  en nokkra  þekking i leslri og skrift.

Alþingi, 1. mai 1926.

Ingibjörg H. Bjarnason, Jónas Jónsson, Jóh. Jóhannesson.
form. fundaskrif. og frsm.


