
Nd. 366. Nefndarálit [114. mál]
um frv. til I. um Sjóvinnuskóla íslands.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin sendi frumvarpið til umsagnar Fiskifélagi íslands og skólastjóra stýri-
mannaskólans, og eru svör þeirra prentuð með nál. sem fylgiskjöl.

Nefndin fellst í aðalatriðum á sjónarmið það, sem fram kemur í bréfi fiski-
málastjóra. Hún telur rétt og nauðsynlegt að fræðsla sé veitt um þau störf, sem
snerta sjómennsku og fiskveiðar. Þá virðist henni eðlilegt, að Fiskifélagið haldi
áfram þeirri viðleitni, sem það hefur haft uppi í þessu skyni, og að það verði styrkt
til þess að auka hana eftir því, sem þörf gerist.

Loks er nefndin því mjög sammála, að fræðslumálastjórnin vinni að því, að
upp verði tekin kennsla i verknámsdeildum gagnfræðaskólanna í þessum fræðum,
eftir þvi sem við getur átt.

Hins vegar getur nefndin ekki fallizt á, að nauðsyn beri til að stofna i Reykja-
vík sérstakan skóla fyrir þessa kennslu að svo stöddu.

Nefndin leggur þvi til, að málið verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRIDAGSKRÁ:
t trausti þess, að Fiskifélagi íslands verði gert kleift að halda framvegis uppi

sjóvinnunámskeiðum sínum og auka þau, og enn fremur í trausti þess, að fræðslu-
málastjórnin vinni að því, að kennsla í sjóvinnu verði upp tekin í sem flestum
verknámsdeildum gagnfræðaskólanna, svo víðtæk sem við getur átt á hverjum stað,
tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 12. febr. 1954.

Sigurður Ágústsson,
form.

Pétur Ottesen.

Gísli Guðmundsson,
fundaskr.

Emil Jónsson,
frsm.

Eiríkur Þorsteinsson.

Fylgiskjal. I.

FISKIFÉLAG íSLANDS
Reykjavik, 11. febr. 1954.

Vér höfum haft til athugunar bréf hv. sjávarútvegsnefndar, dags. 11. des. s.l.,
þar sem óskað er umsagnar um frv. til laga um Sjóvinnuskóla íslands á þskj. 222,
og viljum í þVÍ sambandi taka fram eftirfarandi:

Vér teljum, að sú grundvallarhugsun, sem fram kemur í frumvarpi þessu, að
veitt sé fræðsla í þeim störfum, sem snerta sjómennsku og fiskveiðar, sé rétt.

Út frá því hefur Fiskifélagið um mörg undanfarin ár haldið svonefnd sjóvinnu-
námskeið í fjölmörgum veiðistöðvum eftir þVÍ, sem óskir hafa fram komið, en tak-
mörkuð geta fjárhagslega hefur þó á stundum sett þessari starfsemi þrengri skorður
en æskilegt hefði verið. Hefur starfsemi þessi verið mjög vel séð af þeim, sem hér
hafa átt hlut að máli, og munum vér að sjálfsögðu halda henni áfram.

Teljum vér, að með slíkum námskeiðum megi, ef vel er á haldið, veita þá fræðslu,
sem nauðsynleg er talin í þessum efnum, án þess að settur sé upp fastur skóli, svo
sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu.

Þá viljum vér einnig benda á, að í sambandi við verknám gagnfræðaskólanna
hefur það verið tekið upp á nokkrum stöðum að kenna nemendum ýmis atriði í
sambandi við sjóvinnu, og væri æskilegt, að sú starfsemi yrði aukin, því að á þann
hátt næst til allmikils fjölda nemenda, sem ella mundu ekki eiga þess kost eða
hirða um að afla sér slíkrar fræðslu.

Virðingarfyllst,

Davíð Ólafsson.

Til sjávarútvegsnefndar Nd. Alþingis.



Fylgiskjal II.

STÝRIMANN ASKÚLINN
Reykjavik, 28. desember 1953.

Með bréfi, dags. ll. þ. m., sendi háttvirt sjávarútvegsnefnd neðri deildar Al-
þingis mér til umsagnar frv. til l. um sjóvinnuskóla, þskj. 222, flm. GiIs Guðmunds-
son. Skal ég vegna þessa leyfa mér að taka eftirfarandi fram:

Á því er enginn vafi, að vinnuskóli fyrir unglinga, sem ætla að gera sjómennsku
að atvinnu sinni, væri hin þarflegasta stofnun hér á landi. Það mun vera svo um
flesta, sem ráðast í skiprúm í fyrsta sinn, að þeir kunni litið sem ekkert til algengrar
sjóvinnu, og algengt er einnig, að jafnvel eftir tveggja til þriggja ára siglingatíma á
skipum sé kunnáttu þeirra enn mjög ábótavant í þessum greinum. Að nokkru leyti
getur það stafað af skorti á áhuga hjá þeim sjálfum, en oft stafar það af vöntun á
tækifærum til æfinga, því að þegar nóg er að starfa fyrir alla, eru hin vandasamari
störf, svo sem smeygingar á köðlum og vírum, netabætingar og vinna við segl og
reiða, falin vönum mönnum, og unglingarnir koma þar þá lítið nærri.

Á stýrimannaskólanum er á hverjum vetri haldið uppi nokkurri kennslu í verk-
legum efnum, og var sú kennsla á sínum tíma tekin upp fyrir áeggjan Sveinbjarnar
heitins Egilssonar og af brýnni nauðsyn á að bæta um hirðuseini og verkkunnáttu
skipstjórnarmanna, einkum á fiskiskipaflotanum. Nú er vitað, að ekki fer nema
minni hluti ísl. sjómanna á stýrimannaskólann, en hins vegar æskilegt, að sem
flestir læri þessi störf. Á stýrimannaskólanum eru heldur ekki tök á að kenna nema
takmarkaðan hluta þess, sem t. d. fiskimenn þyrftu að kunna í gerð alls konar
veiðarfæra, og væri starfandi skóli, sem veitti ungum sjómönnum alhliða kennslu
í verklegum efnum, mætti að mínum dómi leggja niður þessa kennslu við stýri-
mannaskólann, en krefjast í þess stað af nemendunum kunnáttuvottorðs í þessum
fræðum frá sjóvinnuskólanum. Þá sæi ég heldur ekkert því til fyrirstöðu, að náms-
tími ásamt prófi frá sjóvinnuskólanum yrði látinn gilda sem hluti af þeim siglinga-
tíma, sem krafizt er til inngöngu í stýrimannaskólann.

Ég tel því, að frumvarp þetta stefni í rétta átt, en að á því þurfi að gera breyt-
ingar, áður en það verður að lögum.

Skólanum er ætlað að starfa í þriggja mánaða námskeiðum, og finnst mér það
eftir atvikum hæfilegur tími, a. m. k. meðan reynsla er ekki fengin um annað,
enda tel ég, að á þeim tíma megi veita nemendum nægilega kunnáttu í þeim atriðum
sjóvinnunnar, sem mestu máli skiptir fyrir þá að kunna til þess að vera hlutgengír
til allra venjulegra starfa um borð í skipi. Skoðun mín er nefnilega sú, að það, sem
mest þörf er fyrir hér heima, sé sjóvinnuskóli Í þrengri merkinu, þ. e. skóli, sem
kenni nemendum nauðsynlegustu vinnubrögð á þilfari, hvort heldur er á fiski- eða
flutningaskipum, þar með talin helztu atriði fiskverkunar, sem þó vantar inn í frv.,
en reynslan hefur sýnt, að ekki er síður nauðsynlegt að kenna.

En þótt frv. geri ekki ráð fyrir lengri tíma en þetta, er hinn fyrirhugaði fjöldi
námsgreina þar slíkur, að ég fæ ekki séð, hvernig komast má yfir að kenna á einu
námskeiði allt, sem upp er talið, svo að verulegu gagni komi. Ég er því miður
ókunnugur hliðstæðum skólum á Norðurlöndum, sem flm. hefur haft til hliðsjónar
við samningu frv., og veit því eigi um tilhögun þar eða námsárangur, en sé farið á
þremur mánuðum í öll atriði, sem talin eru upp, hlýtur kennslan að vera nokkuð
yfirborðskennd, a. m. k. hvað sumar námsgreinar snertir. Ég tel vænlegra til árang-
urs að hafa námsgreinarnar færri, en leggja heldur meiri rækt við hverja.

Við ákvörðun námsefnisins verður að taka tillit til þess, að óhjákvæmilega
hljóta unglingar að læra sumt af því, sem upp er talið, þegar á fyrstu dögum eða
vikum sj óm enn skunnar, kunni þeir það ekki fyrir, svo sem róður, sem ég hygg að
flestir unglingar, sem áhuga hafa á að fara á flot, læri þegar í æsku. Annars er róður
eitt af atriðum bátaæfinga. Af öðrum hlutum má nefna notkun handlóðs, skrið-



mælis (á líklega að vera vegmælis) og djúpmælitækja. Þá er ýmislegt annað, sem ég
tel litla nauðsyn á að kenna unglingum á þessu stigi, en mundi taka ærinn tíma
og auka kostnað verulega, ætti kennslan að vera annað og meira en nafnið tómt.
Af því má nefna fræðileg atriði, svo sem frumatriði um byggingu skips, máttar-
viði, aðalhluta og sundurhólfun, frumatriði siglingafræði (notkun kompáss væri
þó sjálfsagt að kenna), bréfaskriftir, skeytasendingar, skýrslugerð og stöðuum-
sóknir, frumatriði þjóðfélagsfræði, lög og reglugerðir. Þá má og nefna fataþvott,
fataviðgerðir, hirðingu herbergja og eldhússtörf, en þessi atriði munu miðast við
dvöl nemenda í heimavist, sem hér mun ekki gert ráð fyrir. Þá tel ég, að sleppa megi
síðari málsgr. 3. gr. með tilliti til þess, að unglingur, sem hefur nokkurn áhuga fyrir
því, sem gerist í kringum hann, mun af sjálfsdáðum afla sér hjá skipsfélögum sín-
um meiri og haldbetri þekkingar á þeim hlutum, sem þar um ræðir og hann fær not
fyrir, en þótt honum væri sýndir þeir í svip eða þeir kynntir honum lauslega
á námskeiðinu. Þess ber og að gæta, að ungir drengir verða alls ekki látnir fást við
ábyrgðarmikil störf varðandi stjórn og öryggi skipsins, því að það eru verk skip-
stjórnarmannanna, en hvert ónauðsynlegt atriði, sem fengizt er við á kennslutím-
anum, dreifir athygli og dregur úr afköstum við hin nauðsynlegri störf.

Vegna þess, er segir í 4. gr., leyfi ég mér að benda á, hvort eigi væri réttara,
meðan engin reynsla er fengin fyrir þessari stofnun, að heimila aðeins ráðningu
fastra aukakennara í stað þess að fastákveða hana í lögum.

Vegna hins mikla kostnaðar við námskeið sem þessi teldi ég rétt, að i 7. gr. væri
sett ákvæði um, að námskeið verði því aðeins haldið á einhverjum stað, að næg
þátttaka sé fyrir hendi. Í reglugerð yrði síðar kveðið nánar á um nemendafjölda.
Einkum kæmi það ákvæði til greina, þegar um væri að ræða fleiri námskeið en eitt
í sama landshluta. Í því sambandi má minna á, að á árunum 1950 til 1952 voru
haldin sjóvinnunámskeið á vegum Reykjavíkurbæj ar, sem komu að góðu gagni,
en reynsla varð m. a. sú, að prófi luku aðeins % til ~/2 þeirra, sem innrituðust á
námskeiðin í byrjun, og nær helmingi fleiri fyrra árið en hið síðara. Hinir misstu
áhugann og heltust úr lestinni, og við slíku er ætíð hætt, þegar um er að ræða
unglinga, sem nýsloppnir eru úr skólum og mega ráða sér sjálfir að meira eða
minna leyti.

Loks finnst mér, að í stað orðanna "skulu hafa forgangsrétt" i 11. gr. frv. ætti
að standa "skulu að öðru jöfnu hafa forgangsrétt".

Fr. Ólafsson.

Til sjávarútvegsnefndar neðri deildar Alþingis.


