
Ed. 482. Nefndarálit
um frv. til laga 11111 fræðslu barna.

Frá meiri hl. menntamálaiiefndar.
F yrir Alþingi liggja 1111 tvö frv. 11111 barnafræðslu landsins, annað frá Xd., 

á þskj. 107, liitt borið fram  í Ed. á þskj. 328.
Það frv., sem komið er frá Xd., er kallað lireyting á fræðslulöguiiuni, en 

er í raun og veru breyting á launalögum kennara frá 1919, þó að þess sé ekki 
getið í frv. Tilgang'ur frv. er að bæta kjör barnakennara með því að lengja 
starfstíma þeirra frá því, sem nú er. En aðstaða liarna og foreldra er ekki bætt 
á sama bátt. Breytingin myndi auka mjög verulcga kostnaðinn við barnafræðsl- 
una, bæði fyrir rikið og sveitarfélög, og ekki sýnilega annað fengið á móti en 
aukin skólaseta barna við bóklegt nám. Skai nú vikið að einstökum atriðum 
þessa frv.

Skólaskylda á að vera frá 7—14 ára, með vissuni undanþáguheimildum. 
Börn eiga að geta lokið liurtfararprófi yngri en 14 ára, en samt er aðstandendum 
slíkra barna gert að skyldu að láta þau njóta frambaldsfræðslu til fulls 14 ára 
aldurs, sem ætla má, að verði áframhaldandi skólanám. Engar verulegar breyt- 
ingar eru gerðar frá því, sem nú er uni þekkingarkröfur barna, jafnvel gert ráð 
fyrir kennslu í brotum og prósentureikningi. Þá er ákveðið lágmark kennslu, 
og eru 33 vikur taldar nauðsynlegur tími fyrir 7—9 ára börn, en 10—14 ára 
börn fá 24 vikur, með ýnisuni nánari ákvæðum. f þessu liggur kjarni frv., að



tryggja svo langan kennslutíma og stundatölu fyrir hvert barn, og lengist því 
starf kennarans við hið bóklega nám, þannig að kennsla fellur vart niður nema 
uin básumarið. Siðan kem ur í frv. langur kafli um byggingarmál þessara skóla 
og um fjáröflun til þess, en allt í beimildarformi og snertir þess vegna ekki 
málið að svo stöddu. Sama er að segja um námsstjórana, að þeir eru fram tíðar- 
mál. Nýjar skólanefndir eiga að koma og ná yfir heilar sýslur. Þær eiga, þegar fé er 
veitt til þess í fjárlögum, að ráða fram  úr hversu skipta skuli landinu milli skóla 
í framtíðinni.

Kennarafélag íslands hafði gengið inn á, að liver kennari tæki að sér kennslu 
fleiri barna en nú er, ef þeir fengju launabætur. En í frv. eiga að koma 30 börn 
á kennara, á aldrinum 10—14 ára, í kaupstöðum, þar sem þó er hægast að færa 
saman, og situr því þar allt við sama um þau börn, að einn kennara þarf yfir 
vetnrinn fyrir bvern venjulegan bekk. Og að því leyti sem ákvæði eru sett um 
skóla í sveitum, þá eru þar nægar undanþágur í frv. til að gera mögulegt að 
láta líka allt sitja í sama horfi um samfærsluna þar. Að síðustu er tekið fram , að 
kennarafækkun gerist ekki fv rr en starfandi kennarar segja upp stöðum eða 
liætta af öðrum ástæðum. í launalögum kennara frá 1919 er gert ráð fyrir, að 
leggja megi niður stöður, ef skipulagsbreylingar eru gerðar á kennslumálum. 
En þá heimild á ekki að nota hér. Niðurstaðan yrði því sú, að útgjöldin hækkuðu 
a. m. k. fyrst í stað við alla skóla á landinu, sem kæmust undir þessi lög, og í 
stuðinn fengist lengri bókleg skólavera fyrir börnin, án nokkurs léttis fyrir þau 
eða foreldrana.

I frv. á þskj. 328 er gert ráð fyrir verulegum breytingum bæði á fræðslu- 
lögum og launalögum kennara. Bóklega kennslan er gerð léttari og einfaldari, 
einkum í reikningi, sögu og náttúrufræði. Námsefnið er fæ rt á þá leið, að meira 
megi kenna með heimalestri góðra bóka en nú gerist. Kennslutími barna við 
bóklegt nám styttist, til að vinna á móti námsþreytunni og til þess að hver kenn- 
ari komist yfir að kenna eða hafa eftirlit með allt að 50 börnum. Alveg ný ákvæði 
koma um það, að kennarinn sinni börnum í sveit með sunnudagafræðslu úti í 
náttúrunni á sumrin, eftir því sem kringum stæður barna og foreldra Jeyfa, en 
í bæjum fái kennarinn nýtt verkefni að liafa eftirlit með börnum, sem 
eru iðjulaus lieima við i sumarfríinu. Þar kem ur til greina íþróttalíf, garðrækt 
o. s. frv., en ekki skólasetur að sum rinu við bóknám. Gert er ráð fyrir um heima- 
vistarskóla í sveit, að skólanefnd geti með árs fyrirvara sagt upp kennara, sem 
foreldrar óska ekki að iiafa við starfið. Að Jokum er gert ráð fvrir m jög veru- 
legri launahækkun fyrir kennara, sem fá meira starf á þennan hátt, og þeim eru 
trvggð núverandi laun sín, þar á meðal dýrtíðaruppbót, sem m unar miklu í 
suinum kaupstöðum, en hægt er nú að taka af kennurum  umsvifalaust, þrátt 
fyrir það, þó að frv. á þskj. 407 yrði samþykkt.

Munurinn á frv. er sá, að i öðru frv. á að bæta launakjör kennara með því 
að láta skólana lialda uppi bóklegri fræðslu fyrir börn fram  á vor og síðari hluta 
sumars, og fá kennarar því eftir núgildandi launalögum full laun fyrir þann 
tíma. En samkvæmt frv. á þskj. 328 á að létla liina bóklegu kennslu barna, en 
auka íþróttir, útiveru og vinnu. Þar er gert ráð fyrir, að með liinum mörgu 
nýstofnuðu skólum fyrir æsku landsins liæði í kaupstöðum og sveitum sé bætt



úr hinni eiginlegu gagnfræðanámsþörf liarna, sem torvelt hefir reynzt að full- 
nægja á barnsaldrinuin. Með því frv. er þessi staðreynd viðurkennd, og stefnt 
að því, að barnið megi vera barn fram  að ferm ingaraldri, en ekki gerðar til þess 
þekkingarkröfur fram  yfir getu þess eftir aldri. Með því frv. fá kennararnir 
meiri laun fyrir meiri vinnu. Börnin fá léttara bóknám, meiri íþróttir og iiti- 
veru, meira tækifæri fyrir heimalestur góðra bóka. En foreldrar og skaftgreið- 
endur fá lægri útgjöld til barnaskólanna, sem er réttlált og eðlilegt, ef sú stefna 
befir verið rétt, sem fylgt liefir verið á undanförnum árum , að ftytja þunga- 
miðju fræðslunnar úr barnaskólunum í ungmennaskólana.

Þar sem í þessum frum vörpum  er um að ræða gagnólíkar stefnur, sem ekki 
er unnt að samrýma með því að ljúka þessu vandasama máli í flaustri síðustu 
daga þingsins, þá þykir bitt ráðlegra, að fresta að ráða málinu til lykta á Jæssu 
þingi, en ákveða grundvöil, sem Aljnngi Jjyggi á á næsta ári, Jjar sem tekið sé til- 
lit til þarfa foreldranna, kennaranna og barnanna. Er Jiess vegna lagt til, að 
málinu sé á Jiessu þingi ráðið til lykta með svofelldri

RÖKSTUDDBIDAGSKRÁ:
Deildin lítur svo á, að mál Jietta sé svo vandasamt og snerti svo Jiýðingar- 

mikil atriði í lifi Jijóðarinnar, að Jj v í  sé jxirf á ýtarlegri meðferð en unnt er að 
veita í annriki þingsins á síðustu starfsdögum Jiess nú í ár, og telur því rétt, að 
málinu sé vísað til stjórnarinnar í Jní skyni, að bún láti fara fram á Jiví ýtarleg- 
an undirbúning fyrir næsta Jjing, þar sem tekið sé tillit til réttm ætra Jjarfa for- 
eldra, barna og kennara. Tekur deildin því fyrir næsta mál á dagskrá

AlJjingi, 1. maí 1936.
Jónas Jónsson, Guðrún Lárusdóttir,

form., frsm. með fyrirv.


