
Ed. 794. Viðaukatillaga
við brtt. á þskj. 755 (Útflutningsgjald).

F rá Jónasi Jónssyni.
Á eftir 10. lið bætist 7 nýir liðir, svo hljóðandi:

1. Fræðslumálastjórnin skal haustið 1036 sameina skólahéruð eða hluta úr 
þeim, þar sem því verður við komið, þannig að sami kennari hafi til kennslu 
og eftirlits ekki fæ rri en 30 og ekki fleiri en 50 börn, enda njóti börnin að 
minnsta kosti 8 vikna kennslu eða kennslueftirlits í 24 vikur. Kennslumála- 
ráðherra getur, að fengnum tillögum fræðslumálastjóra, hækkað laun þeirra 
kennara, sem þetta breytta fyrirkom ulag nær til, uin allt að 20%, miðað við 
aukningu barnafjöldans, og skiptist sú bækkun milli ríkissjóðs og hlutað- 
eigandi skólahéraðs eftir sömu hlutföllum og launin eru nú greidd af hvor- 
um aðila.

2. Eftirlit það, sem ríkinu er ætlað að liafa eftir lögum nr. 83 23. júní 1932, 
um raforkuvirkjun, fellur undir landssimann.

3. Alþingi lieimilar rikisstjórninni að selja eða leigja með þeim skilmálum, 
sem hún telur viðeigandi, skipin ‘Óðin, Þór og Hermóð.

4. F rá 1. okt. 1936 fellur niður 1. bekkur kennaraskólans, sbr. lög nr. 63 22. 
nóv. 1907, enda brevtir kennslum álaráðherra reglugerð skólans i sam- 
ræmi við það.

5. F rá byrjun næsta kennsluárs, sem telst frá  15. sept. til 15. júní, er kennslu- 
málaráðherra heimilt að takm arka tölu nýrra nemenda í einstökum deildum 
báskólans, að fengnum tillögum Idutaðeigandi deilda, enda fer um þá tak- 
m örkun eftir reglugerð, sem liáskólaráðið sem ur og ráðherra staðfestir.

6. Árið 1936 skulu ekki vera launaðir prófdómendur við rikisskólana eða skóla, 
sem njóta ríkisstyrks, nema við embættispróf í liáskólanum og burtfarar- 
próf í kennaraskólanum, stýrimannaskólanum og vélstjóraskólanum.

7. F rá 1. júli 1936 gilda um kvennaskólann i Reykjavík hin almennu ákvæði 
laga um gagnfræðaskóla, nr. 48 19. nóv. 1930, þó þannig, að skólinn starfar 
eingöngu fyrir konur, og kennslumálaráðherra getur heimilað, að núver- 
andi skólanefnd haldi áfram  að stjórna skólanum á sama hátt og áður.


