
Nd. 611. Nefndarálit [120. mál]
Hm frv. til 1. um breyt. á 1. um menntaskóla, nr. 58 frá 7. maí 1946.

Frá menntamálanefnd.

Nefndin hefur rætt frv. á mörgum fundum. Ýmsir aðilar, svo sem fræðslu-
málastjóri, skólameistari Menntaskólans á Akureyri, rektor Menntaskólans í Reykja-
vík, skólastjóri Gagnfræðaskóla Akureyrar og milliþinganefndin í skólamálum, hafa
og mætt á fundum nefndarinnar og látið í ljós álit sitt á málinu. Enn fremur hafa
nefndinni borizt skriflegar álitsgerðir um það frá nokkrum þeim aðilum, er það
snertir, og fylgja þær nefndarálitinu.

Öllum nefndarmönnum var það ljóst, að í því fólust veruleg vandkvæði að
höggva það skarð í framkvæmd hinnar nýju og samræmdu skólalöggjafar, sem frv.
þetta leggur til að gert verði. Lítil reynsla er ennþá fengin af þessari löggjöf, og má
segja, að æskilegt væri að bíða nokkuð átekta, áður en horfið væri að verulegum
breytingum á henni.

Hins vegar var meiri hluta nefndarinnar ljóst, að ósk Menntaskólans á Akur-
eyri um að mega halda áfram gagnfræðakennslu hafði við veruleg rök að styðjast,
eins og málum skólans horfði. Menntaskólinn á Akureyri hefur jafnan verið sóttur
af nemendum úr öllum sýslum Norðurlands og raunar viðar að. Hefur heimavist
skólans getað tekið við mörgum þessara nemenda, og hefur þeim vegna þess orðið
rrirnið kostnaðarminna og auðveldara. Nú er að verða lokið byggingu glæsilegs
heimavistarhúss fyrir skólann, sem rúma mun allt að 160 nemendur, en í gömlu
heimavistinni var aðeins rúm fyrir liðlega 70 nemendur. Benda forráðamenn skól-
ans á, hvílíkt öfugstreymi það væri að afnema gagnfræðadeild skólans í þann mund,
sem möguleikar hans til þess að taka á móti utanbæjarnemendum væru stórbættir.
Mundi slíkt koma sér mjög illa fyrir mikinn fjölda fólks í landinu.

Meiri hluti menntamálanefndar, Barði Guðmundsson, Gunnar Thoroddsen og
Sigurður Bjarnason, hefur því viljað freista þess að ganga til móts við sjónarmið
það sem fram kemur í frv. þessu. Vilja þeir fallast á það höfuðatriði þess, að
Menntaskólinn á Akureyri fái fyrst um sinn að starfrækja gagnfræða- eða réttara
sagt miðskóladeild. fyrst og fremst vegna utanbæjarnemenda. sem sækja skólann
víðs vegar að af landinu. Um próf inn í þá deild skólans yrðu settar reglur með
reglugerð, en eðlilegt væri, að þau yrðu með svipuðum hætti og tíðkazt hafa und-
anfarið inn í gagnfræðadeild hans. Hins vegar yrði þá lærdómsdeild skólans starf-
rækt að öllu leyti samkvæmt hinum nýju lögum um menntaskóla, nr. 58 frá 7. maí
1946. - Minni hluti nefndarinnar, þeir Páll Þorsteinsson og Sigfús Sigurhjartarson,
telja þessa breytingu á frv. að vísu til bóta, en eru samt andvígir því og rita undir
nefndarálitið með fyrirvara.

Samkvæmt framansögðu leggur meiri hl. nefndarinnar til, að frv. verði sam-
þykkt með svofelldum

1. Frvgr. orðist þannig:
Í næstu tvö ár skal, ef húsrúm leyfir, starfa við Menntaskólann á Akureyri

miðskóladeild. enda starfi þá lærdómsdeild skólans samkvæmt lögum um
menntaskóla, nr. 58 frá 7. maí 1946.

2_ Við frv. bætist ný grein, svo hljóðandi:
Lög þessi öðlast þegar gildi.

BREYTINGUM:

Alþingi, 29. apríl 1949.

Páll Þorsteinsson, Gunnar Thoroddsen, Sigurður Bjarnason,
form., með fyrirvara. fundaskr. frsm.

Sigfús Sigurhjartarson, Barði Guðmundsson.
með fyrirvara.
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Fylgiskjal I.

MENNTASKOLINN Á AKUREYRI
21. febrúar 1949.

Ályktun kennarafundar.
Kennarafundur Í Menntaskólanum á Akureyri, haldinn 13. febrúar 1949, ályktar

að skora mjög eindregið á hið háa Alþingi að samþykkja framkomið frumvarp um
breytingu á lögum um menntaskóla, þess efnis, að gagnfræðadeild Menntaskólans
á Akureyri haldist óbreytt. Um rök fyrir áskorun þessari vísar fundurinn til með-
fylgjandi greinargerðar.

Samþykkt Í einu hljóði.
Þórarinn Björnsson,

skólameistari.

Til Alþingis, menntamn. Nd.

Greinargerð.
1. Vér teljum heppilegt af uppeldisástæðum. að nemendur komi ungir Í þann

skóla, er þeir ætla sér að stunda í framhaldsnám, og dveljist þar sem lengst. Það
eykur ræktarþel og hollustu, og er þess sizt vanþörf í því rótleysi, sem nú ríkir .
.Jafnframt er það og hollt skólastofnuninni sjálfri, því að það skapar henni meiri
festu og tryggari erfðavenjur.

2. Það hefur aldrei þótt heppilegt að breyta þVÍ, sem vel hefur gengið. Nú mun
það svo um gagnfræðadeild Menntaskólans á Akureyri, að hún mun almennt talin
leysa hlutverk sitt sæmilega af hendi. Hún hefur langa reynslu að baki og hefur
notið forsjár viðurkenndra skólamanna hvers eftir annan, eins og alþjóð er kunn-
ugt. Oss virðist þVÍ, að sterk rök verði að liggja til þess, ef nú á að rífa niður verk
þf ssara ágætu manna, og teljum vér, að slík rök hafi enn ekki verið fram borin.

3. Hér er núI smíðum, eins og hinu háa Alþingi er kunnugt um, heimavistar-
hús, sem rúma á 150-160 nemendur, og verður að öllu forfallalausu hægt að taka
einhvern hluta þess Í notkun á hausti komanda (fyrir 30-40 nemendur). í gamla
skólahúsinu eru herbergi fyrir rúmlega 70 nemendur, svo að með nýja húsinu eykst
heimavistarrúm skólans um rifan helming. Jafnframt má svo breyta heimavistar-
rúminu í gamla húsinu í kennslustofur með tiltölulega litlum kostnaði og fyrirhöfn.
Eins og stendur eru kennslustofur í gamla húsinu 9 og að auki 3 í öðru húsi, er
skólinn á. Gera má ráð fyrir, að þessar 3 stofur verði ekki lengur notaðar til kennslu,
er húsrúm eykst. Við brottflutning heimavistanna úr gamla húsinu má fjölga þar
kennslustofum nálega um helming. Kennslustofur eiga að geta verið þar ekki færri
en 16-18. Hins vegar eru nú í fjórum efstu bekkjum skólans ekki nema 11 deildir,
og getur varla talizt sennilegt, að þeim fjölgi svo stórlega í einni svipan, að full-
setnar verði 16-18 kennslustofur. Undanfarið hafa kjör þjóðarinnar, sem betur fer,
verið svo rúm, að flestir þeir, er vildu, munu hafa getað sótt langskólanám af þeim
sökum, og munu fáir telja líklegt, að fjárhagsástæður verði betri á næstu árum.
Auk þess má benda á, að fólki Í þeim byggðum, er einkum sækja til Menntaskólans
á Akureyri, fer lítið eða ekki fjölgandi og sums staðar fækkandi. Horfur á stór-
aukinni aðsókn að stúdentanámi á Akureyri virðast því ekki miklar um sinn. Ef
g~gnfræðadeild skólans verður afnumin, er varla annað fyrirsjáanlegt en þar standi
onotað allmikið kennslurúm - og jafnvel heimavistarrúm - á næstunni, og efumst
vér um, að ríki og þjóð hafi efni á slíkum búskap.

4. Undanfarin ár hafa verið í 1. og 2. bekk að jafnaði rúnilega 100 nemendur,
um 60 i 2. bekk og 40-50 í 1. bekk. í 2. bekk hefur meira en helmingur (30-40 og
stundum fleiri) verið utanbæjar. en í 1. bekk tæpur helmingur (kringum 20). Það
hefur verið nokkur áramunur að aðsókninni og hlutfallinu milli innan- og utan-
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hæjarnema, en Í heild virðist ekki veruleg breyting, þó að nýir skólar hafi risið.")
Utanbæjarnemendur hafa verið víða að, en þó flestir úr sveitum og kauptúnum
norðanlands. Og nú verður oss á að spyrja: Mundi ekki sumum þessara nemenda
hafa orðið örðugra um nám, ef ekki hefði notið gagnfræðadeildar Menntaskólans
á Akureyri, og kynni ekki fleirum svo að fara, er á eftir koma, að þeir sakni vinar
í stað, er gagnfræðadeild Menntaskólans hér er úr sögunni? Virðist ekki einsætt að
nota húsrúm skólans fyrir þessa nemendur? Einhverjir kunna að svara, að þeir
geti farið í hina ýmsu gagnfræða- og héraðsskóla. En eru þeir ekki allir fullir?
Vantar ekki einmitt skólarúm í landinu? Og nú hefur Menntaskólinn á Akureyri
betri aðstöðu en áður til þess að verða þessum nemendum að liði. Hingað til hafa
neðstubekkingar orðið útundan með heimavistarrúm af þeirri eðlilegu ástæðu, að
mörgum hefur orðið að synja og þeir komið síðastir í röðinni. Nú breytist þetta til
batnaðar með auknum heimavistum. Allmikil ára skipti hafa verið að því, hve margir
hafi búið í heimavist úr 1. og 2. bekk. í vetur eru þeir aðeins 6, en 11 í fyrra og 22
þar áður, en að meðaltali 12 síðustu 5 árin. En jafnan hafa miklu fleiri sótt úr þess-
um bekkjum um heimavistina. Eftirleiðis má ætla, að hægt yrði að taka við þeim
öllum. Og ef foreldrar hafa viljað senda börn sín hingað Í gagnfræðadeild og unnið
það til að kaupa þau niður í bænum, munu þeir ekki gera það ennþá fremur, er
kostur verður á heimavistarrúmi ?

Enn má geta eins, að auk þeirra 60 og 40-5.0, sem verið hafa reglulegir nem-
endur 1. og 2. bekkjar skólans allan veturinn, hefur skólinn ávallt leyft, að aðkomu-
nemendur fengju að hlýða á kennslu seinni hluta vetrar, eftir því sem þeir óskuðu.
Hafa þeir margir verið þakklátir fyrir og talið það koma sér að góðu haldi. En einn
meginkostur gagnfræðadeildar Menntaskólans á Akureyri hefur verið sá, að nem-
endum utan af landi hefur verið greiður aðgangur að öllum bekkjum hennar, þannig
að þeir hafa getað þreytt próf upp Í 1., 2., 3. eða 4. bekk, eftir því sem hver hefur verið
aðstaða þeirra til náms heima fyrir, en hún hlýtur jafnan að vera mjög misjöfn Í
svo strjálbýlu landi sem íslandi. Gagnfræðadeild Menntaskólans á Akureyri hefur
alla tíð reynt að bæta úr mismunandi þörfum hinna ýmsu nemenda, er til hennar
hafa leitað, eins og mörgum alþingismönnum er kunnugt, sem ýmist hafa verið
nemendur skólans sjálfir eða sent þangað börn sín.

Fylgiskjal II.

MENNT AMÁLARÁÐUNEYTIÐ
Reykjavík, 30. marz 1949.

Ráðuneytið hefur leitað umsagnar skólamálanefndar um tvö frumvörp til laga
um breyt. á lögum nr. 58/1946, um menntaskóla, er háttvirt menntamálanefnd hefur
sent hingað til athugunar, - annað á þskj. 60, hitt á þskj. 302.

Um leið og ráðuneytið sendir háttvirtri menntamálanefnd umsagnir þessar, tekur
það fram, að það teldi óheppilegt, ef frumvarpið á þskj. 302 næði fram að ganga, og
leggur því til, að það verði fellt.

Eysteinn Jónsson.
-----=:--::---:---
Birgir Thorlacius.

Til menntamálanefndar neðri deildar Alþingis, Reykjavík.

1) 1. bekkur í vetur, þar sem aðeins eru 10 utanbæjarnemendur, er ekki réttmætur mælikvarði,
Þvi að leyfi til þess að hann starfaði var ekki fengið fyrr en í september og þá óheimilt að auglýsa
það. Nokkr-ir, sem spurt höfðu og jafnvel sótt fast um skólavist, höfðu ekki þorað annað en gera
aðrar ráðstafanir, er svo seint var orðið.
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MILLIÞINGANEFND Í SKÓLAMÁLUM
Reykjavík, 14. marz 1949.

Menntamálaráðuneytið hefur með bréfi, dags. 1. þ. m., sent skólamálanefndinni
til umsagnar frumvarp til laga á þskj. 302 um breyting á lögum um menntaskóla,
nr. 58 frá 7. maí 1946.

Skólamálanefndin leggur eindregið á móti því, að umrætt frumvarp verði lög-
fest. Breyting sú, sem þar er farið fram á, er mjög varhugaverð og getur orðið
örlagarík, einkum fyrir miðskóla- og gagnfræðaskóla, bæði i sveitum og kaupstöð-
um. Mundi hún rífa niður sumt af því mikilvægasta, sem nefndin vildi byggja upp
með hinni nýju skólalöggjöf, og raska skólakerfinu.

Máli sínu til stuðnings vill nefndin benda á eftirfarandi atriði:
1. Nefndinni er það kunnugt, að fái Menntaskóli Akureyrar (M. A.) að halda

gagnfræðadeild - eða öllu heldur miðskóladeild - þá mun koma sams konar krafa
frá Menntaskólanum í Reykjavík; krafa, sem yrði að sinna, því að auðsætt er, að
hið sama verður að gilda í þessum efnum fyrir menntaskólana báða. Hefur Mennta-
skólinn í Reykjavík alltaf farið eftir reglugerð og lögum, starfar 1. bekkur gagn-
fræðadeildar ekki í vetur, og munu síðustu gagnfræðingar útskrifast þaðan í vor.

2. Skólamálanefnd vantreystir auðvitað á engan háU menntaskólum til að ann-
ast gagnfræðanám, en hún vill greina það frá þeim af þeirri ástæðu, að með því
móti verður skólakerfi landsins samfelldara og hagkvæmara og menntaskólarnir
skipaðir samstæðari og þroskaðri nemendum. Takist ekki samfelldum 4 ára mennta-
skóla að móta til góðs nemendur sína, þá mun það trauðla takast heldur, þótt hann
verði 6 eða 7 ára skóli.

3. Það mun vera sameiginlegt álit miðskóla og gagnfræða skóla, að vegur þeirra
sé til muna aukinn með því, að þeim sé treyst til þess að búa efnilega nemendur
undir nám í menntaskóla og kennaraskóla. Hafa þeir talið sér það mikinn ávinn-
ing. Úr honum mundi það draga, ef menntaskólarnir fengju í reyndinni eins konar
forréttindi að þessum undirbúningi, og mundu skólar gagnfræða stigs ins telja sér
sýnt vantraust með þessu móti.

4. Ef menntaskólarnir yrðu jafnframt miðskólar. þá mundi aftur hefjast hið
óhugnanlega kapphlaup aðstandenda um að koma börnum sínum inn í þá og Reyk-
víkingar og Akureyringar standa öðrum landsmönnum miklu betur að vígi í þeim
efnum. Kæmist þá aftur á óeðlilegt misrétti. Virðist nefndinni, að þetta mundi sízt
verða til þess að hamla gegn því, að aðstandendur efnilegra nemenda í dreifbýlinu
tlyttu til Akureyrar eða Reykjavíkur sökum þess, að þeir teldu sér þá auðveldara
fjárhagslega að standast kostnað við námsdvöl barna sinna.

5. Frumvarpið gerir ráð fyrir, að landspróf - þar mun vera átt við miðskóla-
próf samkv. núgildandi reglugerð - gildi til upptöku í 3. bekk M. A., en að öðru
leyti starfi skólinn með sama fyrirkomulagi og hingað til. Ef þetta yrði lögfest, þá
tækju nemendur M. A. raunverulega tvisvar próf, sem veitti rétt til lærdómsdeildar-
náms, þ. e. miðskólapróf og 3.-bekkjarpróf M. A. Mundi þetta torvelda samstarf
menntaskólanna og valda ósamræmi. Hlýtur öllum að vera ljóst, hversu fráleitt þetta
er, 1. d. vegna nemenda, sem flyUu búferlum milli Reykjavíkur og Akureyrar. Ekki
kemur annað til mála en að lærdómsdeild M. A. verði í samræmi við ákvæði lag-
unna um menntaskóla -- eins og er í Menntaskólanum í Reykjavík, - þ. e. 4 ár,
svo sem miðskólaprófið veitir réttindi til, enda raskar það á engan hátt því, sem
nefndinni virðist aðalatriði frumvarpsins, þ. e. langdvöl nemenda í M. A.

6. Þeir, sem að frumvarpinu standa, hafa sýnilega ekki gerl sér það ljóst, að
ef M. A. fengi að hafa miðskóladeild, þá yrði hún að taka við börnum að loknu
burnapróf'i, sem lokið er á því ári, er þau verða 13 ára, þ. e. ári fyrr en fullnaðar-
prófi var lokið eftir eldri fræðslulögum. Þessi skipan um barnapróf er þegar komin

á í flestum kaupstöðum landsins - m. a. á Akureyri -- og í allmörgum þorpum.
M. A. yrði þá að hafa þessa nemendur í 3 ár áður en þeir kæmust í núverandi 3.
bekk, eða 7 ár alls til stúdentsprófs.
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7. Oftast er mjög erfitt að ákveða það um börn á 13. ári, hvort rétt sé og æski-
legt, að þau leggi stund á langskólanám. Enda mun það almennt álit uppeldisfræð-
inga, að heppilegt sé, að ákvörðun Hm slíkt sé frestað, unz börnin hafi náð meiri
þroska. Ber nútímaskólalöggjöf helztu menningarþjóða einnig vitni um þá skoðun.

8. Ríkissjóður ber allan kostnað við stofnun og rekstur menntaskóla, en ekki
nema helming stofnkostnaðar skóla gagnfræðastigsins og reksturs að frátöldum
launum fastra kennara. Auk þess eru laun menntaskólakennara nokkru hærri en
laun gagnfræðaskólakennara. Ef umrætt frumvarp yrði að lögum, mundi það því
hafa aukinn kostnað í för með sér fyrir ríkissjóð. Enn fremur má telja víst, að aðrir
miðskólar og gagnfræðaskólar mundu fara fram á, að ríkissjóður greiddi einnig
allan kostnað við stofnun og rekstur þeirra.

9. Þess má geta, að í Svíþjóð hefur á undanförnum árum farið fram endur-
skoðun skólakerfisins. Tillögur skólamálanefndar Svía voru birtar síðastI. vor. Þar
er lagt til, að menntaskólar verði þriggja ára skólar, en upp í efsta bekk gagnfræða-
skólanna fari fram val á þeim nemendum, sem fara eiga í menntaskóla og kennslan
síðasta veturinn í gagnfræðaskólanum samsvari í raun og veru námi í 1. bekk
menntaskóla. Í Svíþjóð er með öðrum orðum stefnt í gagnstæða átt við umrætt
frumvarp um 6 ára, eða réttara sagt 7 ára, samfelldan menntaskóla. Sænskir
menntaskólakennarar eru sömu skoðunar og skólamálanefndin hér á landi og vinna
að því, að menntaskólar verði fjögurra ára skólar.

Í þessu sambandi vill skólamálanefnd láta í ljós það álit sitt, að 1. bekkur
fjögurra ára menntaskóla eigi að vera það þungur, að eigi komist aðrir nemendur
upp úr honum en þeir, sem menntaskólarnir telja, að vel séu hæfir tillangskólanáms.

10. Sökum þess, að miðskólapróf hefur ekki verið hagkvæmur undirbúningur
undir 3. bekk 1\1. A., hafa héraðs- og gagnfræðaskólar á Vestur- og Norðurlandi til
þessa yfirleitt ekki talið sér hentugt að miða kennslu sína við miðskólapróf. Þeir
hafa því sent ýmsa efnilega nemendur til Akureyrar - stundum um miðjan vetur
- til þess að vera þar í menntaskólanum og taka þar próf. Í vetur eru þessir skólar
að byrja á því að búa nemendur sína undir að ljúka miðskólaprófi hjá sér í þeirri
von, að eigi þurfi að láta þá taka það í menntaskólunum.

ll. Viðvíkjandi greinargerð frumvarpsins vill skólamálanefndin taka þetta
fram:
a. Það er vitanlegt - enda svo ráð fyrir gert í lögunum um fræðsluskyldu og

skólakerfi -- að það tekur allmörg ár að koma hinni nýju skólalöggjöf Í fram-
kvæmd til fulls. Þótt hin nýju lög hefðu ekki komið, þá hefði nemendafjöldi og
skólahaldskostnaður samt aukizt jafnt og þétt. Skólahús hefði þurft að byggja
hvort eð var - og kennurum hefði orðið að fjölga í hlutfalli við nemendatölu.
Það er því fullkominn misskilningur, að hið nýja skólakerfi valdi eitt öllum
auknum skólahaldskostnaði fyrir þjóðarheildina. Hitt mun sönnu nær, að hið
hagfellda skólakerfi auðveldar einstaklingum að standast kostnað við námsdvöl
skjólstæðinga sinna, og samræmi er fengið um skiptingu skólahaldskostnaðar
milli ríkissjóðs og sveitarsjóða. Með umræddu frumvarpi yrði ríkissjóði áhjá-
kvæmilega gert að greiða meiri kostnað af gagnfræðanámi en skólalöggjöfin
nýja gerir ráð fyrir, eins og þegar hefur verið bent á.

b. Um langdvöl í sama skóla hefur þegar verið rætt hér að framan. því má þó
bæta við, að nokkur þroskaauki og víðsýni getur fengizt af þvi fyrir nemendur,
að vera ekki öll sín þroskaár undir sömu stjórn og aga.

e. Það, sem sagt er um hina góðu aðstöðu hér í Reykjavík til gagnfræðanáms, er
hin mesta fjarstæða, Hvergi á landinu mun aðstaðan lakari í húsnæðismálunum.
Báðir gagnfræðaskólar bæjarins búa við mjög lélegt bráðabirgðahúsnæði. Tví-
sett er Í allar stofur skólanna og 1. bekkur, fyrir 13 ára börn, er allur til húsa
í barnaskólum bæjarins. Á þessu verður að vísu ráðin örlítil bót, þegar hið
nýja gagnfræðaskólahús með 11 almennum kennslustofum verður tekið til
notkunar.
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d. Þótt hið nyja heimavistarhús M. A. muni rúma um 170 nemendur, þegar það
verður fullbyggt, þá má gera ráð fyrir því, að svo margir sæki menntaskólann,
að ekki verði einu sinni unnt að fullnægja eftirspurn utanbæjarnemenda. Síð-
astliðinn vetur voru 20 utanbæjarnemendur í 1. bekk gagnfræðadeildar M. A.,
þar af aðeins 1 Í heimavist. í 2. bekk voru 37 utanbæjarnemendur, þar af 9 í
heimavist. Þetta kemur ekki vel heim við það, sem sagt er í greinargerðinni.

e. Nefndin ber síður en svo brigður á, að agi og góð stjórn hafi verið og sé í M. A.,
en þrátt fyrir það telur hún, að skólanum verði hagur að þVÍ að losna við yngstu
nemendurna - börnin -- svo að hópurinn verði samstæðari en verið hefur.
Það verður því spor áfram en ekki aftur á bak, ef farið verður eftir núgildandi
lögum án breytinga.

f. Um samþykktir eða áskoranir þær, sem getur í greinargerðinni, þarf eigi margt
að segja. Þær eru hver annarri líkar og munu vart byggðar á nákvæmri at-
hugun á þVÍ, sem verða mun, ef hin nýja skólalöggjöf fær að njóta sín eftir því,
sem efni standa til. Telur skólamálanefndin líklegra, að fólk almennt kjósi
frekar að halda sem lengst börnum sínum og unglingum frá kaupstöðunum. sé
kostur á hliðstæðri kennslu annars staðar.
12. Skólamálanefndin hefur kynnt sér efni eftirtalinna gagna, sem send hafa

verið menntamálanefnd Nd. Alþingis varðandi þetta frumvarp:
1. Bréf frá Þorsteini M. Jónssyni skólastjóra, dags. 13. febr. 1949.
2. Ályktun kennarafundar G. A. hinn 7. s. m.
a. Afrit af fundargerð fræðsluráðs Akureyrar á fundi 10. s. m.
4. Vottorð héraðslæknis 10. febr. 1949 um húsnæði Gagnfræðaskóla Akureyrar.
5. Bréf fræðslumála st jóra, dags. 20. ág. f. á., þar sem ræðir um það, hvort heimila

skuli, að M. A. hafi 1 bekk gagnfræðadeildar Í vetur.
Nefndin fellst á þau rök, er þar koma fram.

Enn fremur hefur skólamálanefnd haft til athugunar ályktun kennarafundar
1\1. A., dags. 13. febr., ásamt greinargerð, og kemur afstaða nefndarinnar fram í því,
er segir um áðurnefnt frumvarp í heild.

F. h. Milliþinganefndar skólamálum

Ásmundur Guðmundsson. Helgi Elíasson.

Menntamálaráðuneytið, Reykjavík.

Fylgiskjal III.

Kennarafundur Gagnfræðaskóla Akureyrar, haldinn 7. febrúar 1949, sam-
þykkir einróma að beina athygli heiðraðs fræðsluráðs Akureyrarbæjar og skóla-
stjóra G. A. að eftirtöldum atriðum, er vér teljum nauðsynlegt og óhjákvæmilegt,
að yfirstjórn og forsjá málefna Gagnfræðaskóla Akureyrar hér á staðnum taki nú
þegar til athugunar og hæfilegrar afgreiðslu:

1. Frumvarp sex þingmanna um gagnfræðadeild við Menntaskólann á Akur-
eyri, sem lagt hefur verið fyrir Alþingi það, er nú situr að störfum (þingskjal 302)
mundi, ef að lögum yrði, skapa Gagnfræðaskóla Akureyrar allt önnur og stórum
verri starfsskilyrði en nokkrum öðrum gagnfræðaskóla, unglingaskóla eða héraðs-
skóla hér á landi, sem lögum samkvæmt er ætlað að búa nemendur undir unglinga-
próf og miðskólapróf. Við hlið skólans yrði þá - hér í þessu litla bæjarfélagi -
settur annar gagnfræðaskóli, er nyti þeirra lögvernduðu sérréttinda umfram alla
aðra skóla gagnfræðastigsins að mega árlega velja - með prófi eða á annan hátt -
efnilegasta námsfólkið úr hópi þeirra nemenda, er prófi ljúka frá barnaskólanum
hér, enda væri það eini skóli gagnfræðastigsins, er stæði í beinu sambandi við
menntaskólana. Hins vegar væri Gagnfræðaskúla Akureyrar ætlað, að öðru jöfnu,
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að sitja eftir með Iakasta námsfólkið og búa það þó undir sams konar próf og
sömu prófkröfur sem öllum öðrum skólum gagnfræðastigsins, er ekki þyrftu þó að
sætta sig við það, að aðrir skólar á sama stað fengju að lögum aðstöðu til að velja
hæfasta námsfólkið Úr takmörkuðum hópi nemenda þeirra, sem skyldir eru, að
barnaprófi loknu, til framhaldsnáms í unglingaskólum. Virðist ekki erfitt að sjá
það fyrir, hvaða hlutur gagnfræðaskólanum hér er ætlaður með þessu móti og hver
aðstaða hans yrði - borið saman við aðra slíka skóla - á samræmdum landspróf-
um, er nú hafa verið tekin upp, samkvæmt fræðslulögunum nýju.

2. Á undanförnum árum hefur mjög verulegur hluti nemenda G. A. verið
utanbæjarfólk. Í gildandi skólalöggjöf er hins vegar gert ráð fyrir því, að unglinga-
og gagnfræða skólar verði stofnaðir Í öllum stærri þorpum og byggðarlögum, enda
mun einn aðaltilgangur laganna sá, að sem allra flestir unglingar eigi kost á nokk-
urri framhaldsmenntun heima í sínu héraði og þurfi ekki að jafnaði að leita í því
skyni til hinna stærri bæja. Með þessu er, að vorum dómi, rétt stefnt, en á hinn
bóginn hefur það auðvitað þær afleiðingar, að utanbæjarfólki fækkar mjög í hlið-
stæðum framhaldsskólum hinna stærri bæja. Tvö síðustu árin hefur nemendum
G. A. farið fækkandi -- þveröfugt við það, sem áður hefur verið nú um langt skeið,
- og virðist oss augljóst, að skýringin sé aðeins sú, að á allra síðustu tímum hafa
allmargir unglinga- og gagnfræðaskólar risið á legg í þorpum og sveitum hér nær-
Jendis, enda hefur innanbæjarfólki heldur fjölgað í skólanum ár frá ári, og með
eðlilegum hætti, þótt heildartala nemenda hafi hins vegar lækkað talsvert upp it
síðkastið, svo sem fyrr getur, og þá aðeins sökum þess, að hinir nýju skólar taka
að sjálfsögðu við æ fleiru af því fólki, er annars hefði leitað hingað til gagnfræða-
náms. Teljum vér, að fyrir þVÍ megi færa ljós og óyggjandi rök - sem fræðsluráði
og skólastjóra munu og vel kunn - að nemendum G. A. muni fækka mjög veru-
lega þegar á næsta skólaári - og þó enn meir á næstu árum - ef nefnt frumvarp
um gagnfræðadeild M. A. yrði að lögum. Teljum vér naumast eðlilegt, að löggjafar-
valdið stuðli að nauðsynjalausu frekar en þegar er orðið að slíkri þróun, og þó allra
sizt, þegar þess er gætt, að nýbúið er að reisa stórhýsi fyrir starfsemi skólans, og enn
fremur hins, að kennaralið G. A. er eins og stendur miðað við mesta nemendafjölda
sem verið hefur í skólanum (þ. e. skólaárið 1946-47), og mundi því þessi óeðlilega
fækkun nemenda valda því, að fleiri eða færri kennurum skólans yrði vikið frá
störfum, eða þeir hefðu ekki, að öðrum kosti, nægilegt eða eðlilegt starfssvið í
skólanum.

3. Þá vildum vér mega vekja athygli fræðsluráðs og skólastjóra G. A. á því, að
í greinargerð fyrir nefndu frv. um gagnfræðadeild M. A. er þess getið, að frum-
varpið sé aðeins látið ná til Menntaskólans á Akureyri, en ekki til Menntaskólans
í Reykjavík, sökum þess að verulegur aðstöðumunur sé milli þessara tveggja skóla
að því leyti, að í Reykjavík megi telja, að aðstaða til gagnfræðanáms sé mjög sæmi-
leg, bæði hvað húsakost gagnfræðaskólanna þar og kennslukrafta snerti. Virðist oss
einsætt. að þessi ununæli verði alls ekki skilin nema á einn veg, augljóslega þann, að
hvorugur kosturinn, húsakynnin né kennslukraftarnir, séu - að dómi formælenda
frumvarpsins - viðunandi eða sæmilegir hér í bænum, nema Menntaskólinn á Akur-
eyri hlaupi þar undir bagga. Enn fremur virðist oss, að með þessu sé sagt - á svo
herlegari hátt, að ekki verði það misskilið - að hvergi í öllum hinum fjölmörgu
gagnfræða-, unglinga- og héraðsskólum á öllu landinu sé eins illa ástatt að þessu
leyti eins og í Gagnfræðaskóla Akureyrar, því að öllum er þessum skólum ætlað að
búa undir eitt og hið sama próf, er máli skiptir í þessu sambandi, þ. e. miðskóla-
prófið, en hér - og hvergi annars staðar - sjái löggjafinn þörf á að grípa í taum-
ana með sérstökum og alveg óvenjulegum ráðstöfunum - sérstökum og óvenju-
legum að því leyti, að lagt er ti.l, að nýsettri heildarlöggjöf um samræmt skólakerfi
alls landsins skuli breytt í meginatriðum til þess eins, að þvi er bezt verður séð, að
bæta úr þessu ástandi. Í því skyni er, samkvæmt frumvarpinu, öðrum hinna tveggja
menntaskóla landsins, - sem löggjafinn hafði þó áður ætlazt til að störfuðu báðir
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á einum og sama grundvelli sem óskiptir fjögurra ára lærdómsskólar. og hvorugur
í nokkrum beinum tengslum við einn skóla gagnfræðastigsins öðrum fremur - ætlað
að taka að sér unglingafræðsluna að þessu leyti, sökum þess óvenjulega ástands, er
formælendur frumvarpsins virðast telja ríkja í gagnfræðaskólanum hér að því er
snertir húsakost og kennslukrafta.

Að hinu fyrra atriðinu, húsakostínum, hefur þegar verið nokkuð vikið hér að
framan, og skal þar engu við bætt nema því einu, að vér höfum það fyrir satt, að
svo sé ástatt, eins og sakir standa, í húsnæðismálum gagnfræðaskólanna í Reykja-
vík, að ill nauðsyn" valdi því, að tvíselja þurfi i hverja kennslustofu, sem þessir
skólar hafa til umráða, og hrökkvi þó sú neyðarráðstöfun engan veginn til, þannig
að gagnfræðaskólarnir í höfuðstaðnum verði, sökum húsnæðisvandræða. að fela
barnaskólum bæjarins að annast að verulegu leyti þá kennslu, sem fræðslulöggjöfin
ætlast annars til, að fram fari í gagnfræðaskólunum. Ekkert slíkt ástand þekkjum vér,
gagnfræðaskólakennararnir hér í bæ, nema af afspurn, enda virðist húsakostur G. A.
mundi geta dugað lengi enn til allrar bóklegrar kennslu, þótt nemendum skólans
fjölgaði mjög frá því, sem nú er. Virðist því þessi rökstuðningur formælenda frum-
varpsins þurfa nokkurrar endurskoðunar við, áður en hann er metinn fullgildur
sem undirstaða nýrrar löggjafar.

Um hið síðara atriðið, kennslukrafta gagnfræðastigsins hér, annars vegar, borið
saman við kennaralið annarra gagnfræðaskóla og samkvæmt því, er að ofan getur,
- barnaskólanna í Reykjavík hins vegar, leyfum vér oss annars að taka eftir-
farandi fram:

Oss virðist, að í tilfærðum ummælum nefndrar greinargerðir - raunar einnig
í anda og stefnu frumvarpsins sjálfs - komi fram svo beint vantraust og svo þungur
áfellisdómur á kennaralið Gagnfræðaskóla Akureyrar og stjórnarhætti skólans nú
og á liðnum árum, að yfirstjórn skólans hér á staðnum, fræðsluráð og skólastjóri
hljóti að taka mjög ákveðna afstöðu til slíkrar yfirlýsingar merkra þingmanna, og
hljóti afleiðingin annað tveggja að verða sú, að fræðsluráð hreinsi rækilega til í
skólanum, ef það telur dóm þann, er í nefndum ummælum felst, réttmætan og sann-
gjarnan, eða mótmæli þeim að öðrum kosti kröftuglega opinberlega og á réttum
vettvangi. Leyfum vér oss hér með að skora á heiðrað skólaráð, að það láti nú þegar
fara fram sem rækilegasta rannsókn á störfum skólans og hæfni kennaranna, ef
ráðið í heild eða einstakir skólaráðsmenn kynnu að telja sig bresta nægilega þekk-
ingu að þessu leyti á starfsemi þeirrar stofnunar. er þeir hafa að undanförnu haft
yfirumsjón með hér á staðnum, til þess að taka nú þegar ákveðna afstöðu til þeirra
harla alvarlegu ásakana og þunga áfellisdóms, sem kveðinn hefur verið upp yfir
skólanum og kennaraliði hans með nefndum ummælum. Lýsum vér undirritaðir því
hér með yfir, að vér erum - allir sem einn - fúsir til að taka eðlilegum afleiðingum
slíkrar athugunar fræðsluráðsins, hvort sem vér höfum þegar verið skipaðir í fastar
stöður við skólann eða ekki.

4. Að lokum viljum vér taka það skýrt fram, að afstaða vor til þessa máls er á
engan hátt miðuð við það að hefta veg og gengi Menntaskólans á Akureyri eða spilla
fyrir hagsmunum hans í einu eða neinu'. Skólalöggjöfin nýja hlýtur að valda því, :\)
fjöldi námsfólks. er lýkur árlega miðskólaprófi í öllum hillum mörgu 0;.( sifjölgandi
skólum gagnfræðastigsins um land allt, og öðlast þar með jafnan og skýlausan kröfu-
rétt til skólavistar í menntaskólunum. ef það stenzt landspróf - hlýtur að fara mjög
ört vaxandi á næstu árum, og því meir sem tímar líða fram. Ætla má að hinir tveir
menntaskólar landsmanna fái þar með yfrið mikið, ört vaxandi og veglegt hlutverk
að rækja á því sviði, sem þeim hefur þegar verið markað með settri skólalöggjöf,
þótt þeir sinni ekki jafnframt undirbúningsfræðslu unglingaskólastigsins. Sé það
hins vegar skoðun formælenda margnefnds frumvarps, að vafasamt sé, hvort Mennta-
skólinn á Akureyri fái nægilegu verkefni að sinna á lærdómsdeildarstiginu einu
fyrir húsakost sinn og kennaralið, og því sé vegna nemendafæðar í lærdómsdei lduui
menntaskólanna - þörf á að fá kennaraliði menntaskólans hér annað og - í viss-
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um skilningi minni háttar hlutverk en þvi er nú ætlað, að gildandi skólalöggjöf
óbreyttri, virðist lítið samræmi i því, að þeir hinir sömu löggjafar, er byggðu frum-
vörp sín til breytinga að þessu leyti á slíkum forsendum, skuli nú þegar vera teknir
að ræða um og undirbúa stofnun nýrra menntaskóla, og það ekki aðeins í Reykja-
vík, heldur einnig úti á landsbyggðinni.

Að þessu athuguðu virðist oss sjálfsagt, að vér gagnfræðaskólakennarar á Akur-
eyri hljótum að gera kröfu til þess, að skóli vor njóti í hvívetna sömu aðstöðu og
réttinda sem aðrir gagnfræða- unglinga- og héraðsskólar. er lögum samkvæmt bel'
að búa nemendur sína undir sömu próf og prófkröfur, enda verði oss ekki með
réttu borið á brýn, að vér viljum ekki gera hlut menntaskólans hér sem beztan og
veglegaetan Í öllum greinum, þótt vér teljum ekki öldungis sjálfsagt, að órannsökuðu
máli, að hið ágæta kennaralið M. A. verði órnakað til þess að sinna - auk þeirra
veglegu verkefna, sem því eru ætluð að gildandi lögum - þeirri undirbúnings- og
unglingafræðslu, sem vér einir allra gagnfræða-, unglinga- og héraðsskólakennara Ú
cllu landinu - teldumst óhæfir til að gegna svo, að í sæmilegu og viðunandi lagi
gæti talizt.

Á það skal að síðustu bent í þessu sambandi, að fræðsluráð Akureyrar væri
vissulega allra ólíklegasti aðili, er vér gætum skotið þessu máli voru til, ef vér
teldum, að í þVÍ fælist nokkur vottur ádeilu eða meinbægni í garð menntaskólans
hér, þar sem svo vel vill til, að skólameistari M. A. og tveir kennarar þess skóla eiga
sæti í fræðsluráðinu og mynda þar þannig meiri hluta, enda viljum vér, að á þessu
megi glöggt marka það, að vér berum fyllsta traust til allra fræðsluráðsmannanna
og væntum þess hiklaust, að þeir afgreiði þetta erindi vort - svo sem öll málefni
gagnfræðaskólans að undanförnu með venjulegri sanngirni og óhlutdrægni.

Virðingarfyllst.

Jóhann Frímann. .Jón Sigurgeirsson. Ármann Helgason.
Áskell Jónsson. Gestur Olafsson. G. G. Þormar. Skúli Magnússon.

Jóhann Þorkelsson, Friðrik J. Rafnar. Sverrir Pálsson.
Pétur Sigurgeirsson. Freyja Antonsdóttir. Arnór Sigurjónsson.

Haraldur Sigurðsson. Kristján Sigurðsson. Þórhalla Þorsteinsdóttir.

Framanritaðri kennarafundarsamþykkt er ég að öllu leyti samþykkur.

Þorsteinn M. Jónsson.
Fylgiskjal IV.

FRÆÐSLUM ALASTJORINN
Reykjavík, 20. ágúst 1948.

Menntamálaráðuneytið fékk mér í vor til athugunar nokkrar samþykktir vegna
niðurfellingar gagnfræðadeildar menntaskólans á Akureyri, sem ákveðið var með
bréfi ráðuneytisins til skólameistara, dags. 17. apríl 1947, að byrja skyldi með af-
námi 1. bekkjar haustið 1948.

Þessar samþykktir voru sem hér segir:
1. Stúdentafélagið á Akureyri samþ. 1. april að mótmæla breytingu á gagnfræða-

deild skólans. Engin rök eru færð fyrir mótmælunum.
2. Sýslunefnd Eyjafjarðar skorar hinn 13. apríl á ríkisstjórnina að fresta f. u. s.

ákvæðum nýju fræðslulaganna um að gagnfræðadeildin skuli lögð niður. Rök:
Utanbæjarnemendur fái þá ekki heimavistardvöl á Akureyri.

3. Kennarafundur í M. A., haldinn 13. apríl, gerir hliðstæða samþykkt og um getur
í 1. og 2. tölulið. Rök: Virðist áhugamál sveita norðanlands að eiga aðgang að
heimavist fyrir þá, er hefja nám í bænum og æskilegt sé, að nemendur dvelji
sem lengst í sama skóla,
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4. Aðalfundur KEA samþ. 20. (?) apríl að skora á ríkisstjórnina að fresta fram-
kvæmd nýju fræðslulaganna um afnám gagnfræðad. M. A. Rök: Óhagræði fyrir
Akureyrarbæ og einkum nærliggjandi héruð.

5. Sr. Jakob Einarsson á Hofi í Vopnafirði o. fl. Vopnfirðingar senda álit, dags.
25. apríl, sem er að mestu leyti samhljóða samþ. sýslunefndar Eyjafjarðarsýslu
(2. tölul.),

6. Þórarinn Björnsson skólameistari M. A. ritar hinn 15. apríl bréf með ályktun-
um þeim, er um getur í 1. og 2. tölulið, og mælir með því, að þær verði sam-
þykktar. Hann greinir frá nemendafjölda í gagnfræðadeild skólans. Í I. bekk
voru -18 nem., þar af 20 utanbæjar. í n. bekk 62, þar 37 utanbæjar.
Einnig getur skólameistari þess, Dð gagnfræðaskóli Akureyrar muni svo full-

setinn, að eigi verði þar rúm fyrir þanu nemendafjölda, sem er í I. og II. bekk 1\1.A.
Húsrými M. A. muni aukast til muna, þegar heimavistarhúsið verður fullbúið, þar
eð heimavistunum verður að einhverju leyti breytt í kennslustofur.

Samkvæmt ósk menntamálaráðherra fór ég til Akureyrar 8. maí síðastI. og dvaldi
þar nokkra daga til þess að athuga þetta mál. Til staðfestingar því, er ég hef skýrt
ráðuneytinu frá, og til viðbótar því skal tekið fram eftirfarandi:
a) Allar umræddar samþykktir eða ályktanir eru svo svipaðar, að vart er þörf að

ræða hverja þeirra fyrir sig.
b) Aðalrökin, sem fram koma í umræddum plöggum, eru þau, að með afnámi

gagnfræðadeildar M. A. - sem þó nær aðeins til I. og II. bekkjar - séu utan-
bæjarnernendur sviptir heimavist á Akureyri. Af þeim 20 utanbæjarnem., sem
voru í I. bekk, var aðeins 1 nem. í heimavist M. A., og af 87 utanbæjarnem. í
II. bekk voru 9 í heimavist, eða alls 10 af 57 nem. I. og II. bekkjar.

e) Þar eð unglingaskólum fjölgar óðum í þorpum og sveitum og keppt er að því,
að þeir unglingar í sveitum og þorpum, sem vilja og geta stundað framhaldsnám,
fái undirbúning undir miðskólapróf í eða sem næst átthögunum. þá er vart
ástæða til þess að hafa heimavistir fyrir utanbæjarnemendur við gagnfræða-
deild í kaupstöðum, enda virðist eðlilegra, að ekki séu vísvitandi og að óþörfu
gerðar ráðstafanir til þess að ná unglingum úr dreifbýlinu í kaupstaðina.

d) Miðskólaprófsfólki, sem rétt hefur til inngöngu í menntaskóla og kennaraskóla,
fjölgar óðum. Gagnfræðaskólar á Norðurlandi hafa ekki haldið miðskólapróf
til þessa, en eiga að gera það hér eftir. Þá mun enn fjölga miðskólaprófsfólki,
sem öðlast umrædd réttindi. Sökum þrengsla í menntaskólanum í Reykjavík,
sem fyrirsjáanlegt er, að ekki verður bætt úr á næstunni, nrun aukið húsnæði
1\1.A. koma í góðar þarfir til hjálpar lærdómsdeildarnemendum.

e) Eins og kunnugt er, þá var á síðasta Alþingi borið fram frumvarp um stofnun
menntaskóla á Ísafirði og Eiðum. Sýndist flutningsmönnum, að þessa væri þörf
sökuni þess, að menntaskólarnir, sem fyrir eru, muni ekki geta tekið við öllum
þeim, sem menntaskólanám vilja stunda. Þar eð mjög er vafasamt, að til greina
komi um stofnun menntaskóla á umræddum stöðum fyrr en seint og síðar meir,
þá hefur M. A. þarna þýðingarmiklu hlutverki að gegna. Ætti þess vegna að
vera full þörf á því aukna húsnæði til kennslu, sem fæst þegar heimavistin flytur
úr skólahúsinu.

f) 1\1.A. hefur nú 3 kennslustofur í íbúðarhúsi gegnt skólanum, sem sjálfsagt el'
að hætta að nota til kennslu eins fljótt og ástæður leyfa. Einkum er kennslustof-
an í kjallara hússins ófullnægjandi, og mætti nota hana sem afdrep í stunda-
hléum meðan kenna þarf í umræddu húsi.

g) Samkvæmt upplýsingum í bréfi frá skólastjóra gagnfræðaskóla Akureyrar,
dags ... f. rn., er ljóst, að vegna framkvæmda hinna nýju fræðslulaga um ung-
linga- og gagnfræðanám í héraði, þá fækkar svo nemendum í I. og II. bekk G. A,
að vel verður rúmt í þeim skóla, þótt sá nemendafjöldi, sem sótt hefur I. og II.
bekk gagnfræðadeildar M. A., sæki nám í G. A. Líkur benda til þess, að utan-
bæjarnemendum í I. og II. bekk Gagnfræðaskóla Akureyrar muni enn fækka.
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h) Sjálfsagt er - og enda skylt lögum samkvæmt - að sama tilhögun verði á
kennslu skipan menntaskólanna Í Reykjavík og á Akureyri.
Að öllu þVÍ vandlega athuguðu, sem nú hefur verið tekið fram, og þá einkum

vegna þess
a) að vart er eða verður ástæða til þess að ætla nemendum í I. og II. bekk gagn-

fræðaskóla heimavist á Akureyri, og
b) að húsnæði er nóg í G. A. og vel færum kennurum þar á að skipa til þess að

búa nemendur undir menntaskólanám.
þá sé ég ekki ástæðu til þess, að ráðuneytið breyti ákvörðun þeirri, er gerð var með
ráðuneytisbréf'i, dags. 17. apríl 19"17, um framkvæmd laga nr. 58/1\)46, um mennt-
skóla.

Helgi Elíasson.

Menntamálaráðuneytið, Reykjavik.

Fylgiskjal V.

ÞORSTEINN M. JÓNSSON
Akureyri, 12. febrúar 1949.

Herra fræðslumálastjóri Helgi Elíasson, Reykjavík.
Þér hafið, hr. fræðslumálastjóri, 'lent mér til umsagnar frumvarp til laga um

breytingu á lögum um menntaskóla, nr. 58 frá 7. maí 1946 (þingskjal 302).
Við frumvarpið og greinargerðina, sem því fylgir, vil ég leyfa mér að gera

eftirfarandi athugasemdir:
1. E,f frumvarpið verður að lögum, þá brýtur það eitt meginatriði hinnar nýju

skólalöggjafar. að gagnfræðastigið sé algerlega skilið frá menntaskólastiginu,
að efsti bekkur gagnfræðaskóla sé algerlega sérstæð grein, sem ekki sé sniðin
fyrir framhaldsnám í kennaraskóla eða menntaskólum. En ég tel það miklu
skipta, að nám í efsta bekk gagnfræðaskóla verði gert eins hagnýtt sem föng
eru á og miðað við það, að það sé loka-skólanám. En samkvæmt frumvarpinu
yrði loka-gagnfræðanám í M. A. úr IlT. bekk skólans, enda ljóst, að allt gagn-
fræðanám í gagnfræðadeild M. A. yrði fyrst og fremst miðað við þarfir þeirra
nemenda, er hygðust stunda framhaldsnám í lærdómsdeild skólans.

2. Flutningsmenn frumvarpsins telja í greinargerð sinni, að hin nýja skólalöggjöf
sé óheppileg, vegna þess, hvað dýr hún verði þjóðinni. En með frumvarpi þessu
gera þeir enga tilraun til lagabreytinga í þá átt að draga úr kostnaði við skóla-
hald þjóðarinnar, þVÍ að verði frumvarpið að lögum, þá fækkar stórlega nem-
endum G. A., en nemendum M. A. fjölgar að sama skapi. En þar sem laun
menntaskólakennara eru hærri en gagnfræðaskólakennara, þá yrði þessi laga-
breyting til þess að auk a fremur kostnað við skólahaldið, en ekki til þess að
minnka kostnaðinn.

3. Ég er sammála Sigurði Guðmundssyni fyrrv. skólam., að meira sé um vert að
bæta menntaskólana en að fjölga þeim. Hins vegar virðist mér, að nefnt frum-
varp stefni í þveröfuga átt við þetta, meðal annars að því leyti, að verði M. A.
falið að vera að nokkrum hluta skóli unglinga- og gagnfræðastigsins, þá þrengir
það vitanlega að lærdómsdeild skólans og stuðlar þar með að því, að knúð verði
fram fjölgun menntaskóla.

4. Flutningsmenn frumvarpsins segja í greinargerð sinni: "Er fjarri því, að hús-
rúm sé í Gagnfræðaskóla Akureyrar fyrir alla þá, er nú stunda nám í 1. og 2.
bekk menntaskólans, en í þeim bekkjum hafa verið 110 nemendur að meðaltali
s.l. 5 ár." Veit ég ekki, hvaðan flutningsmönnum hefur komið fræðslan um hinn
þrönga húsakost G. A. Læt ég 11(;rmeð fylgja umsögn héraðslæknisins á Akur-
eyri, sem sannar, að G. A. gæti ekki aðeins bætt við sig 110 nemendum frá því,
sem nú er, heldur mun fleiri, án þess þó að tvísetja í nok kurri kennslustofu.
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Nú eru í G. A. um 260 nemendur. Þeirri fjarstæðu flutningsmanna, að verr sé
ástatt með húsakost til gagnfræðanáms á Akureyri en í Reykjavík, er nánar
svarað í ályktun kennarafundar G. A. frá 7. þ. m., sem lögð er hér með.

5. Þar sem skilja má í greinargerð margnefnds frumvarps, að G. A. hafi ekki
næga kennslukrafta til þess að leysa hlutverk sitt sæmilega af hendi, þá tel ég
þeirri ádeilu svarað fullnægjandi í fundargerð fræðsluráðs Akureyrar frá 10.
þ. m., sem ég legg hér með, og skipa þó kennarar frá M. A. meiri hluta fræðslu-
ráðsins, og um tvo þeirra er vitað, að þeir hafa manna mest unnið að því, að
kennslufyrirkomulagi M. A. yrði breytt sem minnst frá því, sem var áður en
hin nýja skólalöggjöf kom til framkvæmda.

6. Ég tel ekki heppilegt, að tveir gagnfræðaskólar starfi hér í bænum með mis-
munandi réttindum til inntöku nemenda, þannig að annar megi velja úr eftir
prófeinkunnum, en samt verði gerðar sömu kröfur til miðskólalandsprófs í
þessum skólum báðum, og enn fremur, að sá skóli, sem úrvalið fær, megi sleppa
tveim námsgreinum, sem þó lögum samkvæmt á að kenna á gagnfræðaskólastig-
inu. En það hefur M. A. fengið til þessa. Hann hefur hvorki látið kenna kristin-
fræði eða handavinnu, en báðar þessar námsgreinar eru kenndar i G. A., eins og
hin nýja skólalöggjöf mælir fyrir. Sá skóli, sem með prófi frá barnaskólum eða
sérstöku inntökuprófi fær að velja úr eftir prófeinkunnum 13 ára barna, hlýtur
að vera skoðaður æðri skóli en sá, er við öllum hinum verður að taka, sem
lægri einkunn hafa fengið. Tel ég, að þetta muni hafa slæm áhrif á báða flokk-
ana, bæði þann, sem lenti í úrvalinu, og hinn. Meðan unglingarnir eru skóla-
skyldir, þá tel ég þessa flokkun mjög óheppilega, enda mjög ólíklegt, að próf
13 ára barna sé heppilegur grundvöllur að skiptingu nemenda í hæfa og óhæfa
til langskólanáms, en hins vegar ljóst, að hún mundi í ýmsum tilfellum hafa úr-
slitaþýðingu fyrir námsferil þessa fólks, þannig, að þeir, sem í úrvalinu lentu,
mundu fremur að öðru jöfnu hugsa til lærdómsdeildarnáms en þeir, sem lentu
í úrkastinu, Í þessu sambandi má og benda á þá staðreynd, að þroski stúlkna
um 13 ára aldur er yfirleitt tiltölulega meiri en jafngamalla drengja, og mætti
því ætla, að fjöldi þeirra í úrvalinu yrði óeðlilega mikill miðaður við hæfni
þeirra, þegar fullu jafnvægi og þroska beggja kynja væri náð.

7. Verði margnefnt frumvarp að lögum, þá vil ég leyfa mér að beina athygli fræðslu-
málastjórnarinnar að því, hvort benni sýnist ekki rétt að fá lagabreytingu í þá
átt, að Gagnfræðaskóli Akureyrar verði sameinaður M. A. og þar með lagður
niður sem sérstakur skóli. Mundi ríkið þá leita samkomulags við Akureyrarbæ
að fá gagnfræðaskólahúsið endurgjaldslaust, að þeim hluta, sem bærinn hefur í
það lagt, gegn því að ríkið hefði allan kostnað af unglinga- og gagnfræðanámi
hér í bænum. Enda var samþykkt sú, sem gerð var á fundi bæjarstjórnar
Akureyrar 6. marz 1948 (með 7 atkv. gegn 4), byggð fyrst og fremst á þeim for-
sendum, að bærinn þyrfti þá minna að leggja af mörkum til skólahalds.

Fengi M. A. hið ágæta og rúmgóða hús G. A. til afnota, mundi hann ekki
þurfa að þrengja í kennslustofur sínar. En að sjálfsögðu yrði jafnframt að
leggja honum þær skyldur á herðar, að hafa ekki eingöngu bóknámsdeildir.
heldur og einnig verknámsdeildir. og hafa jafnframt verklegt nám í neðstu
bekkjum bóknámsdeilda í samræmi við skólalöggjöfina. Þá tel ég og einnig,
að efsti bekkur gagnfræðastigsins ætti að vera sérstæður samkvæmt skólalög-
gjöfinni, en ekki aðeins bekkur Í óskiptum menntaskóla
Samkvæmt skoðun flutningsmanna margnefnds frumvarps hefur "fOlTáða-

mönnum M. A. frá byrjun tekizt að halda uppi frábærum aga og reglu Í skólanum
og yfirleitt skapa þann skólabrag, að einstæður mun vera á lessu landi". Mun rétt
að gera upp á milli barna á Akureyri um inngöngu Í slíkan skóla? Er börnunum,
sem fengið hafa lægri prófeinkunnirnar, síður þörf á "frábærum aga" en hinum með
hærri prófeinkunnunum ?

Virðingarfyllst.

Þorsteinn M. Jónsson.
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