
Nd. 324. Nefndarálit [96. mál]
um frv. til l. um breyt. á l. nr. 58 7. maí 1946,um menntaskóla.

Frá meiri hl. menntamálanefndar.

Nefndin hefur athugað frv. og leitað um það umsagnar fræðslumálastjóra, en
ekki orðið sammála um afgreiðslu þess.

Eftir að nýja skólalöggjöfin gekk í gildi hefur allt fram á þetta ár, samkvæmt
sérstökum ákvörðunum Alþingis, verið starfandi miðskóladeild við menntaskólann
á Akureyri. Byggði Alþingi þessar ákvarðanir á þeim forsendum, að skólinn hefði
nægilegt húsrúm til miðskólakennslu, enda því skilyrði bundnar, að svo væri. Nú
hefur húsrúm skólans enn aukizt síðan nefnd ákvörðun var fyrst tekin, en nem-
endum við menntaskólann þar þó heldur farið fækkandi síðustu árin. Húsrúm ætti
því síður en svo að vera því til fyrirstöðu, að hægt sé að halda þessari starfsemi
áfram og þar með verða við þeim óskum, er Alþingi hafa borizt um þetta efni úr
flestum héruðum norðanlands. Með frumvarpi því, er hér liggur fyrir, er þetta
heimilað, ef samþykkt verður, þó með þeirri takmörkun, að í bekki miðskóladeildar
verði ekki teknir fleiri en svo, að komizt verði hjá skiptingu þeirra bekkja. Gerir
meiri hluti nefndarinnar ráð fyrir því, að nemendur utan Akureyrar verði þá látnir
sitja fyrir skólavist í miðskóladeildinni, enda er gagnfræðaskóli með nýju húsnæði
og nægum kennslukröftum starfandi í Akureyrarbæ. Rétt þykir að tímabinda heim-
ildina svo sem verið hefur. Hins vegar telur meiri hlutinn ekki ástæðu til að láta
heimildina ná til menntaskólans í Reykjavík, enda hefur þar engin miðskólakennsla
verið undanfarið og húsnæði þess skóla af skornum skammti.

Samkvæmt þessu leggur meiri hluti nefndarinnar til, að frumvarpið verði sam-
þykkt með eftirfarandi

BREYTINGU:
Við 1. gr.
Meginmál ákvæða til bráðabirgða orðist svo:
Ríkisstjórninni er heimilt að láta tveggja ára óskipta miðskóladeild starfa við

menntaskólann á Akureyri til vorsins 1954, ef húsrúm og aðrar ástæður leyfa.
Utanbæjarnemendur við menntaskólanám CI 3.-6. bekk) sitji fyrir heimavist í
skólanum.
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