
Ed. 649. Nefndarálit
um frv. til laga 11111 Kennaraskóla íslands.

F rá  minni hl. menntamáianefndar.

Breyting sii, sem frv. stefnir að á Kennaraskóla Islands, er í mínuin augum of 
lítilfjörleg til þess, að nokkur verulegur ávinningur sé að því, að hún  verði að lög- 
um. Ég vil þess vegna nota tækifærið til að benda á hina raunverulegu umbótaþörf 
kennaraskólans.

Þing og stjórn  hafa vanrækt þennan skóla. Hann var byggður af vanefnum, 
nokkru eftir aldamótin, ú r  lélegum viði, og aðalinngangur í k jallarann. Öll kostaði 
hyggingin 25 þús. kr. Lítið land fvlgdi skólanum, og er það nú lagt undir  lands- 
spitalann. Nemendur höfðu enga heimavist, ekkert íþróttahús, enga lestrarstofu, o. s. 
frv. Engin tilraun var gerð til að laga eða endurbæta þetta lítilfjörlega hús, fvrr  en 
laust fyrir 1930, er leitazt var við að bæta ú r  sumum þáttum  vanrækslunnar.  Síðan 
hefur ekkerl verið gert til að hæta aðstöðu nemenda í þessum þýðingarmikla skóla.

Með lögum um háskólahyggingu frá 1932 var ákveðið, að nokkur hluti þeirrar  
hyggingar gæti orðið til afnota fyrir  kennaraefni. E kkert  hefur verið gert til að nota 
þessa heimild.

Stétt kennaranna er orðin bæði stór og nauðsynleg. Að m inni hyggju þarf að 
gerbrevta námi kennara  og liæta það. Langbezta fyrirm yndin  í þessu efni er hinn 
nýstofnaði kennaraskóli fyr ir  kennslukonur við húsmæðraskólana. Nemendur þess 
skóla ljúka nokkrum  hluta námsins i lnisi háskólans í Reykjavik, en hinuin hlut- 
anum á Laugarvatni. A sama liátt ætti að húa að kennaraefm muni. Þau ættu að 
Ijúka nokkrum  hluta námsins i heimavistarskóla i sveit og l'á þar meðal annars mikla 
þjálfun í íþróttum, smíðuni, garðrækt og tr járæ kt.  Siðari hluta námsins væri lokið 
í húsi Háskóla íslands og við æfingar í barnaskólum  höfuðstaðarins.

Samkvæmt þessu legg ég til, að inalinu verði að þessu sinni lokið með eftir farandi

ItÖKSTUDDRI DAGSKRA.
Með því að Kennaraskóli íslands hefur frá upphafi verið vanræ ktur af þingi 

og stjórn, en þarf við mikillar aðhlynningar og gagngerðrar skipulagshreytingar, 
óskar deildin eftir, að rik isstjórnin  undirbúi ýtarlega löggjöf urn kennaraskólann, 
þar sem nem endur fái s tóraukna kennslu i iþróttum, smíði, garðra 'kt og fleiri hag- 
nýtum námsgreinuni, og leggi það frv. fyrir  næsta Alþingi. Tekur deildin því fvrir 
næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 3. apríl 1943.

Jónas Jónsson.


