
Ed. 313. Nefndarálit [35. mál]
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 84 23. júní 1936, um viðauka við 1. nr. 36 11. júlí
1911,um forgangsrétt kandídata frá Háskóla íslands til embætta, og viðauka við síðar-
greindu lögin.

Frá menntamálanefnd.

Menntamálanefnd hefur haldið nokkra fundi um málið og kvaddi á sinn fund í
sambandi við afgreiðslu þess þá Pálma Hannesson rektor, Ingimar Jónsson skóla-
stjóra, Freystein Gunnarsson skólastjóra Kennaraskólans og þá Helga Þorláksson og
Guðmund þorláksson fyrir hönd Landssambands framhaldsskólakennara.

Öllum þessum aðilum kom saman um, að rétt væri að lögfesta meginefni frum-
varpsins, en jafnframt voru menn nokkurn veginn á eitt sáttir um það, að gera þyrfti
á frumvarpinu nokkrar minni háttar breytingar.

Það er t. d. ekki talið heppilegt í framkvæmd að veita þeim, sem lokið hafa meist-
ara- eða kandídatsprófi í íslenzkum fræðum við heimspekideild háskólans, forréttindi
til kennslu í íslenzku, nema þar sem kennsla á unglingastiginu hefur verið skilin frá
barnaskólunum í framkvæmd. Bæði er það, að kennsla á unglingastiginu fer víða um
land fram í beinu sambandi við barnaskólana og eins er erfitt að koma við aðgreindri
fagkennslu í hinum smærri framhaldsskólum. Af þeirri ástæðu þykir heldur ekki
rétt að krefjast þess, að íslenzkufræðingar séu ráðnir til kennslu í framhaldsskólum,
nema kennsla í sérfræðigreinum þeirra nemi a. m. k. hálfu kennarastarfi eða ætlunin
sé að ráða sérstakan kennara til starfsins.

Þá þykir ekki rétt, að þeir, sem lokið hafa B.A.-prófi, njóti forréttinda umfram
þá kennara, sem lokið hafa fullnaðarprófum við erlenda kennaraháskóla. Þykir ekki
nema sjálfsagt að halda opinni þeirri leið fyrir reynda kennara, .sem auka vilja
menntun sína eftir lengri eða skemmri starfstíma við kennslustörf.

Að lokum var svo nefndin og þeir aðilar allir, er hún ræddi málið við, sammála
um, að ekki mættu lög þessi á nokkurn hátt skerða réttindi þeirra manna, sem hlotið
hafa kennararéttindi, er lögin taka gildi.

Nefndin leggur því til, að frumvarpið verði samþykkt með þessum

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. Greinin' orðist svo:

Lög nr. 84/1936 (2. mgr. 1. gr. laga nr. 36/1911) orðist svo:
Þeir, sem lokið hafa meistara- eða kandidatsprófi í íslenzkum fræðum við heim-
spekideild háskólans, skulu að öðru jöfnu hafa forgangsrétt til kennslu í íslenzkri
tungu og Íslenzkum bókmenntum við alla framhaldsskóla, sem kostaðir eru eða
styrktir af ríkisfé eða sveitarfé, nema kennsla á unglingastiginu sé í framkvæmd-
inni í höndum barnaskóla, og þó því aðeins, að kennsla í þessum greinum nemi
a. m. k. hálfu kermarstarfi eða sérstakur kennari sé ráðinn til starfsins, enda
skulu þeir að öðru leyti fullnægja þeim kröfum um menntun kennara við gagn-
fræða- og menntaskóla, sem gerðar eru í lögum.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Við 1. gr. laga nr. 36/1911 komi ný málgrein, 3. málsgrein, svofelld:
Þeir, sem lokið hafa B.A.-prófi við heimspekideild háskólans, skulu með

hliðstæðum hætti njóta forgangsréttar til kennslu við skóla gagnfræðastigsins
og við sérskóla i þeim greinum, er próf hvers þeirra um sig tekur til, enda full-
nægi þeir að öðru leyti þeim kröfum um menntun kennara við gagnfræðaskóla
eða menntaskóla, sem gerðar eru í lögum. Þeir standa þó að baki þeim mönn-
um, er fyrri málsgrein getur, um kennslu í íslenzkum fræðum, og eigi framar
þeim, er lokið hafa við háskóla fullnaðarprófi með kennsluréttindum í þeim
greinum, er B.A.-prófið lýtur að. Þá standa B.A.-prófsmenn eigi framar þeim
kennurum, er lokið hafa fullnaðarprófi frá erlendum kennaraháskólum.



3. Á eftir 2. gr. koma tvær nýjar greinar svo hljóðandi:
a. (3. gr.) Sé um að ræða kennarastöðu i tveimur eða fleiri kennslugreinum,

skal sá hljóta starfið, sem hefur forgangsréttindi skv. 1. og 2. gr. þessara laga
að meiri hluta kennslustunda í umræddum greinum.

b. (4. gr.) Lög þessi skerða þó á engan hátt kennsluréttindi þeirra manna, sem
hafa hlotið kennararéttindi, þegar lögin taka gildi.

Alþingi, 30. nóv. 1951.

Þorst. Þorsteinsson,
form.

Sigurður

Hannibal Valdimarsson,
frsm.

Páll Zóphóníasson,
funda skr.

Ó. Ólafsson. Brynjólfur Bjarnason.

Fylgiskjal I.

LANDSSAMBANDFRAMHALDSSKÓLAKENNARA
Reykjavík, 7. nóv. 1951.

Samkvæmt beiðni háttv. menntamálanefndar efri deildar Alþingis hefur stjórn
Landssambands framhaldsskólakennara íhugað allrækilega frv. til laga um breyt. á
l. nr. 84 23. júní 1936,um viðauka við l.nr. 36 11. júlí 1911,um forgangsrétt kandi-
data frá Hiskóla Íslands til embætta, og viðauka við síðargreindu lögin.

Lagabreytingin frá 1936var svo hljóðandi:
"Þeir, sem lokið hafa kandidats- eða meistaraprófi í isl. fræðum við heimspeki-

deild háskólans, skulu hafa forgangsrétt um kennslu í íslenzkri tungu, sögu og bók-
menntum við alla skóla ríkisins, þegar kennsla í þessum greinum nemur fullu kenn-
arastarfi eða sérstakur kennari er tekinn til starfsins."

Aðalbreytingin, sem 1. gr. téðs frv. gerir ráð fyrir, er því sú, að skv. henni skulu
íslenzkufræðingar hafa - að öðru jöfnu - forgangsrétt til allrar kennslu í um-
ræddum greinum við framhaldsskóla, enda fullnægi þeir að öðru leyti kröfum um
menntun kennara við gagnfræða- og menntaskóla.

Það er sjálfsagt, að menntun og starfsreynsla skuli ráða mestu um stöðuveitingar
í kennara stétt sem annars staðar, en hins vegar er hæpið, að smáskólar, þar sem
fagkennslu verður ekki komið við, geti framfylgt ákvæðum' þessarar frumvarps-
greinar, ef að lögum yrði. Auk þess er vitað, að við ýmsa hinna stærri gagnfræða-
skóla, t. d. hér í Reykjavík, þykir bekkjarkennsla í einstökum deildum unglingastigs
mun heppilegri en fagkennsla, þótt henni mætti annars beita þar vegna stærðar
skólanna. Virðist stjórn L. S. F. K. nauðsynlegt, að tryggt verði í frumvarpinu, að
slíkum eðlilegum starfsháttum verði ekki raskað, þótt téður forgangsréttur sé veittur.

Þá þykir stjórn L. S. F. K. rétt, að svipuð forgangsréttindi verði veitt þeim, er
lokið hafa fullnaðarprófum í öðrum kennslugreinum, t. d. við erlenda kennaraskóla.
Eðlilegt virðist að halda opinni slíkri leið fyrír reynda kennara, sem vilja auka mennt-
un sína að loknu kennaraprófi og kennslustarfi.

Hins vegar telur stjórn L. S. F. K. orðið augljóst, að nauðsyn sé samræmdrar
löggjafar um kennsluréttindi. Í einstökum köflum fræðslulaga eru ákvæði um mennt-
unarkröfur, sem gerðar eru til kennara, en ljóst er, að þar gætir þegar nokkurs
misræmis, og eykst það að sumu leyti við samþykkt þessa frumvarps. Af þeim sökum
hefði sambandsstjórnin talið æskilegast, að háttvirt menntamálanefnd hefði beitt sér
fyrir skipun nefndar til að semja frv. til laga um kennsluréttindi, þar sem m, a.
hefðu verið tryggð þau eðlileg forréttindi, sem frv. þetta mun ætlast til.

Stjórn L. S.F. K. leyfir sér enn fremur að benda á, að slík lagasetning um kennslu-
réttindi er nú sérstaklega tímabær, þegar vænta má allmikilla breytinga á kennara-
skólanum vegna nýrrar löggjafar, sem nú er að koma þar til framkvæmda, og betri
starfsskilyrða, sem þeim skóla verða væntanlega tryggð innan skamms. Enn fremur
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var á þessu ári gerð sú breyting á reglugerð háskólans, að B.A.-deildin mun veita
stúdentum, sem þess óska, fræðilega og verklega menntun, svo að þeir geti gerzt
kennarar við framhaldsskóla.

Með þessu er sýnt, að innan skamms verður auðveldara en áður að tryggja
skólum vel menritaða kennara, og er þá heppilegast, að bundið sé í einum lögum,
hverjar menntunar- og starfskröfur eru gerðar til kennara við hvert skólastig,
skólastjóra o. s. frv.

Stjórn L. S. F. K. væntir þess fastlega, að háttvirt menntamálanefnd treysti
sér til að hrinda þessu máli af stað, t. d. með flutningi þingsályktunartillögu.
Telji háttvirt menntamálanefnd samt eðlilegt að samþykkja umrætt lagafrumvarp,
leyfir stjórn landssambandsins sér að óska þess, að eftirfarandi breytingar verði
gerðar á frv.:

Við 1. gr.
Á eftir orðunum: "... sem kostaðir eru eða styrktir af ríkisfé eða sveitarfé",

komi: þegar kennsla í þessum greinum nemur a. m. k. hálfu kennarastarfi eða
sérstakur kennari er ráðinn til starfsins, enda skulu þeir að öðru leyti fullnægja þeim
kröfum um menntun kennara við gagnfræðaskóla og menntaskóla, sem eru gerðar
í lögum.

2. gr. orðist svo:
Þeir, sem hafa lokið B.A.-prófi við heimspekideild háskólans, skulu með hlið-

stæðum hætti njóta forgangsréttar til kennslu við skóla gagnfræðastigs og sérskóla
í þeim greinum, er próf hvers þeirra um sig tekur til, enda fullnægi þeir að öðru
leyti þeim kröfum um menntun kennara við gagnfræðaskóla (eða menntaskóla), sem
gerðar eru í lögum; Þeir standa þó að baki mönnum þeim, er fyrri málsgrein getur,
um kennslu í íslenzkum fræðum, og öðrum þeim, er lokið hafa við háskóla fullnaðar-
pt ófi með kennsluréttindum í þeim greinum, er B.A.-prófið lýtur að.

3. gr. (ný grein):
Sé um að ræða kennarastöðu í tveim eða fleiri kennslugreinum, skal sá hljóta

starfið, sem hefur forgangsréttindi skv. 1. og 2. gr. þessara laga að meiri hluta
kennslustunda í umræddum greinum.

4. gr. (ný grein):
Lög þessi skerða þó á engan hátt réttindi þeirra manna, sem hafa hlotið kenn-

araréttindi, er lögin taka gildi.
Virðingarfyllst.

Fyrir Landssamband framhaldsskólakennara
Helgi Þorláksson Helgi Tryggvason

formaður. ritari.

Til menntamálanefndar efri deildar Alþingis.

Fylgiskjal II.

HÁSKÓLI ÍSLANDS
Reykjavík, 22. nóv. 1951.

Varðandi breytingartillögur háttvirtrar menntamálanefndar efri deildar Alþingis
við frumvarp til laga um embættisréttindi kandidata frá Háskóla Íslands, sem sendar
hafa verið heimspekideild til umsagnar af háttvirtu menntamálaráðuneyti, vill deildin
taka þetta fram:

1) Það hefur að sjálfsögðu aldrei verið til þess ætlazt, að væntanleg gildistaka
frumvarpsins skerði rétt kennara til núverandi stöðu þeirra. Deildin er þvi sam-
þykk viðaukagrein þeirri, sem lagt er til að verði 4. grein, en telur þó heppilegra
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að orða hana þannig: "Lög þessi skerða á engan hátt rétt kennara til þeirrar stöðu,
sem þeir gegna, er lögin öðlast gildi."

2) Deildin er samþykk viðaukagrein þeirri, sem lagt er til að verði síðasta máls-
grein 2. greinar, en telur þó skýrara að skjóta inn orðunum "í viðkomandi greinum",
svo að málsgreinin orðist þannig: "Þá standa B.A.-prófs menn eigi framar þeim
kennurum, er lokið hafa fullnaðarprófi í viðkomandi greinum frá erlendum kennara-
háskólum."

3) Deildin er mótfallin því, að næstsíðasta málsgrein 2. greinar, um B.A-prófs
menn. orðist svo: "Þeir standa þó að baki þeim mönnum, er fyrri málsgrein getur,
um kennslu í íslenzkum fræðum, og öðrum þeim, er lokið hafa við háskóla fullnaðar-
prófi með kennsluréttindum í þeim greinum, er B.A.-prófið lýtur að", heldur standi
óbreytt upphaflegt orðalag frumvarpsins: "Þeir standa þó að baki þeim mönnum, er
fyrri málsgrein getur, um kennslu í íslenzkum fræðum, og eigi framar þeim, er lokið
hafa fullnaðarprófi við erlenda háskóla í þeim greinum, er B.A.-prófið lýtur að." Virð-
ist varhugavert að skipa B.A.-prófs mönnum skilyrðislaust að baki öllum þeim, sem
lokið hafa erlendum háskólaprófum. hvers kyns sem þau kunna að vera, þar sem
vitanlegt er, að námstími til slíkra prófa erlendis getur leikið allt frá 2 árum til 6
eða 7 ára. Með upphaflegu orðalagi er veitingarvaldinu hins vegar gefið fullt frjáls-
ræði um val milli þeirra, sem lokið hafa íslenzkum B.A.-prófum og erlendum há-
skóla prófum, og hlýtur sú skipan að vera öllum haganlegust.

4) Deildin vill benda á, að í 1. grein hefur Íslandssaga fallið niður meðal þeirra
kennslugreina, sem forgangsréttindi meistara og kandidata taka til, og telur sjálf-
sagt, að henni sé aftur við bætt, í samræmi við þau lög, sem nú gilda.

5) Deildin er andvíg þeirri miklu skerðingu, sem lagt er til að verði á kennslu-
forréttindum meistara, kandidata og B.A.-prófs manna - er að öðru leyti fullnægja
lögum um menntun kennara - frá því, sem ætlað er í upphaflega frumvarpinu.
Forgangsréttindin eru hér skert með tvennum hætti:
a) að í stað þess að taka til skóla gagnfræðastigsins. nái þau aðeins til tveggja

síðari bekkja þeirra, að afloknu unglingaprófinu (skyldunáminu), en til fyrra
helmings gagnfræðakennslunnar séu barnakennarar jafnréttháir háskólaprófs-
mönnum; þá færi víða svo, að til miðskólaprófs (landsprófs) nytu nemendur að-
einn vetur kennslu sérfróða manna, en það getur ekki talizt æskilegust skipan,
ef kostur er annars.

b) að í stað þess, að háskólaprófsmenn njóti forgangsréttinda til kennslu í sér-
greinum sínum, hvort heldur er fastrar kennslu eða tímakennslu, við þá fram-
haldsskóla, sem styrktir eru af ríkisfé eða sveitarfé, hljóti þeir forgangs-
réttindin því aðeins við skóla þessa, að kennslan í sérgreinum þeirra nemi a.
m. k. hálfu kennarastarfi eða sérstakur ikennart sé ráðinn til starfsins. Varla
getur orðið að því bagi að njóta fremur kennslu sérfróðs manns en ósér-
fróðs, þótt í fáum stundum sé, ef hans er völ.

Loks leyfir deildin sér að benda á, að með frumvarpi þessu hefur áður verið
mælt af háskólaráði, fræðslumálastjóra, fundi skólastjóra gagnfræða- og héraðs-
skóla, sem haldinn var á Eiðum 1950, ,og uppeldismálaþinginu 1951, með þeim
breytingartillögum, sem inn í frumvarpið eru felldar, eins og hæstvirtur mennta-
málaráðherra nú flytur það.

Heimspekideild leggur því til, að frumvarpið verði svo hljóðandi:

1. gr.
Lög nr. 84/1936 (2. mgr. 1. gr; laga nr. 36/1911) orðist svo:
Þeir, sem lokið hafa meistara- eða kandidatsprófi í íslenzkum fræðum við

heimspekideild háskólans, skulu að öðru jöfnu hafa forgangsrétt til kennslu, hvort
heldur er fastrar kennslu eða tímakennslu, í íslenzkri tungu, íslenzkum bókmennt-
um og íslandssögu við alla framhaldsskóla, sem kostaðir eru eða styrktir af
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ríkisfé eða sveitarfé, enda skulu þeir að öðru leyti fullnægja þeim kröfum um
menntun kennara við gagnfræðaskóla eða menntaskóla, sem gerðar er í lögum.

2. gr.
Við 1. gr. laga nr. 36/1911 komi ný málsgrein, 3. málsgrein, svofelld:
Þeir, sem lokið hafa B.A.-prófi við heimspekideild háskólans, skulu með hlið-

stæðum hætti njóta forgangsréttar til kennslu við skóla gagnfræðastigs og sér-
skóla í þeim greinum, er próf hvers þeirra um sig tekur til. Þeir standa þó að
baki mönnum þeim, er fyrri málsgrein getur, um kennslu í íslenzkum fræðum, og
eigi framar þeim, er lokið hafa fullnaðarprófi við erlenda háskóla í þeim greinum,
er B.A.-prófið lýtur að, enda skulu þeir að öðru leyti fullnægja þeim kröfum um
menntun kennara við gagnfræðaskóla eða menntaskóla, sem gerðar eru í lögum.
Þá standa B.A.-prófs menn eigi framar þeim kennurum, er lokið hafa fullnaðar-
prófi í viðkomandi greinum frá erlendum kennaraháskólum.

3. gr.
Við 1. gr. laga nr. 36/1911 komi ný málsgrein, 4. málsgrein, svofelld:
Lög þessi skerða á engan hátt rétt kennara til þeirrar stöðu, sem þeir gegna,

er lögin öðlast gildi.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
4. gr.

Virðingarfyllst,

Steingrímur J. Þorsteinsson
forseti heimspekideildar.

Til menntamálaráðuneytisins, Reykjavík.
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