
Nd. 168. Nefndarálit [51. mál]
um frv. til I. um breyt. á l. nr. 16 12. marz 1947, um menntun kennara.

Frá menntamálanefnd.

Nefndin hefur rætt þetta mál á þrem fundum. Skólanefnd húsmæðrakennara-
skólans hefur ritað n. um málið, og bréf hennar prentað sem fylgiskjal með þessu
nefndaráliti. Skólastjóri húsmæðrakennaraskólans hefur og komið til fundar við
nefndina.

Nú er svo kveðið á i lögum, að "húsmæðrakennaraskóli skal starfa i Reykja-
vik eða nágrenni hennar". Frv. fer fram á, að skólinn skuli starfa "i Reykjavik
eða á þeim stað öðrum, er fræðslumálastjórnin, að undangenginni rannsókn á að-
stæðum til skólahaldsins, kann að telja hentugri" .

Menntmn. telur sig ekki hafa aðstöðu til þess að dæma um það, hvar skólinn
skuli staðsettur, er hann þarf á næstunni að flytjast úr þvi húsnæði, er nú hefur
hann. N. virðist rétt að hafa staðarval óbundið i lögunum, til þess að fræðslumála-
stjórnin geti tekið þá ákvörðun, um húsakynni skólans, sem rannsókn á öllum
aðstæðum bendir til að skynsamlegust sé. N. mælir þvi með samþykkt frv.

Alþingi, 15. nóv. 1954.

Gunnar Thoroddsen, Páll Þorsteinsson, Halldór Ásgrimsson.
form., frsm. fundaskr.

Karl Guðjónsson. Kjartan J. Jóhannsson.



Fylgiskjal.

Skólanefnd og skólastjóri Húsmæðrakennaraskóla íslands leyfa sér hér með
að gera grein fyrir afstöðu sinni gagnvart 59. "Frumvarpi til laga um breyting á
lögum nr. 16 12. marz 1947,um menntun kennara", er fram hefur komið á Alþingi
því, er nú situr, um heimild til handa fræðslumálastjórninni um að staðsetja Hús-
mæðrakennaraskóla íslands utan Reykjavíkur.

Húsmæðrakennaraskóli Íslands á samkvæmt lögum nr. 65/1941 að starfa í
Reykjavík, og er það einróma álit skólanefndar og skólastjóra, að skólinn eigi að
vera í höfuðstað landsins, því að þar eru mestir möguleikar til þess, að nám hús-
mæðrakennaranna geti orðið fullkomið og fjölþætt.

Húsmæðrakennaraskóli Íslands hefur verið til húsa í Háskóla íslands, frá því
skólinn var stofnaður, eða í 12 ár. Þar hefur skólinn lagt grundvöll að starf-
semi sinni, en í byrjun var við margvislega erfiðleika að etja, fyrst og fremst af
því, að fáar kennslubækur Voru fyril"hendi, og urðu kennararnir að styðjast við
útlendar bækur, en fella úr og bæta við því, sem nauðsynlegt var með hliðsjón af
íslenzkum staðháttum. .

Það hefur ávallt verið markmið skólans, að fræðsla hans væri raunhæf og
miðuð við íslenzkar aðstæður, en slíkt hefði ekki tekizt, ef skólinn hefði ekki
notið jafnágætra kennslukrafta eins og þeirra stundakennara, er við hann hafa
starfað frá upphafi.

Nú hefur hver kennari byggt upp sína námsgrein, og er því kennslan nú orðin
fustrnótuð, en prentun námsbóka fyrir jafnfámennan skóla og Húsmæðrakennara-
skóla Íslands er útilokuð. .

Hér á landi er aðeins einn sérfræðingur í næringarefnafræði, dr. Júlíus Sigur-
jónsson, og hefur hann kennt þá námsgrein við skólann frá byrjun.

Fullkomin kennsla í næringarefnafræði er mjög mikilvægur liður í menntun
húsmæðrakennara og nauðsynlegt, að nemendur skólans geti stundað verklegar
æfingar, en aðeins í Reykjavík er aðstaða til slíks.

Til þess að skólinn fengi þvi jafngóð starfsskilyrði að þessu leyti utan Reykja-
víkur, yrði að koma á fót sérstakri rannsóknarstofu fyrir matvæli í skólanum
sjálfum.

Prófessor Trausti Olafsson hefur frá upphafi kennt efnafræði við skólann, og
hafa nemendur stundað verklegar æfingar í atvinnudeild háskólans, og vonandi yrði
það svo framvegis, ef skólinn starfar hér áfram.

Aðrir stundakennarar við skólann eru einnig hinir færustu sérfræðingar, hver
á sínu sviði, og hafa þeir aðgang að söfnum háskólans eftir þörfum, og mundi það
verða miklum vandkvæðum bundið að fá jafngott kennaralið við skólann utan
Reykjavíkur.

Frá byrjun hefur verið samstarf með Hjúkrunarkvennaskóla íslands og Hús-
mæðrakennaraskóla Íslands. Hafa nemendur H. K. 1. kennt nemendum hjúkrunar-
kvennaskólans sjúkrafæðu í æfingakennslu, en forstöðukona Hjúkrunarkvennaskóla
Íslands kennt nemendum H. K. í. hjálp í viðlögum.

Þá er mjög mikilsvert, að nemendum H. K. í. gefist kostur á því að stunda
æfingakennslu í skólaeldhúsum, meðan þær eru við nám. Hafa þær kennt hér í
skólaeldhúsum gagnfræðaskólanna. en hvergi utan Reykjavíkur er aðgangur að
nægilega mörgum skólaeldhúsum, til þess að nemendur fái þar æfingu, sem nauð-
synleg er, en margar þeirra verða kennarar við gagnfræðaskólana síðar.

Í Reykjavík skoða nemendur allar verksmiðjur, sem framleiða matvæli. Söfn
og sýningar eru skoðaðar og leikhús og listsýningar sóttar eftir því, sem við verður
komið, því að markmið skólans er að auka þroska nemenda á sem flestum sviðum.

Skólinn starfar í þrjú samfelld námstíma bil, samtals um 22 mánuði. Á þeim
tíma fá nemendur aðeins tveggja vikna sumarleyfi.

Námsefnið er mikið og námið erfitt, en það, að skólinn starfar að Laugar-



vatni um sumartímann, skapar þá tilbreytingu í skólalífinu, er vér álitum nauð-
synlega til þess að koma í veg fyrir námsþreytu hjá nemendum.

Þar sem bent hefur verið á hús Húsmæðraskóla Akureyrar sem tilvalinn stað
fyrir Húsmæðrakennaraskóla íslands og látið i veðri vaka, að það hús sé reiðubúið
til þeirra afnota, þá hefur skólastjóri H. K. í. skoðað húsið og vill benda á eftir-
farandi:

Húsmæðraskóli Akureyrar er byggður sem heimangönguskóli fyrir 36 nem-
endur með 2 stórum eldhúsum og 4 stórum kennslustofum. Hins vegar eru þar
engin svefnherbergi eða annað, sem nauðsynlegt er fyrir heimavist, og engin kennslu-
taki, rannsóknarstofur eða söfn eru þar fyrir hendi.

Að sjálfsögðu yrði skólinn að vera heimavistarskóli, ef hann yrði staðsettur
á Akureyri, því að fáir af nemendum skólans yrðu heimilisfastir þar og því yrði
að gerbreyta allri innréttingu í skólahúsinu. Sú breyting yrði mjög kostnaðarsöm,
og yrði ekki hægt að koma þar öllu svo haganlega fyrir eins og ef byggt yrði yfir
skólann nýtt hús.

Húsmæðrakennaraskóli Íslands þarfnast ekki neins stórhýsis, heldur vantar
hann lítið hús, byggt fyrir hann á þeim stað, sem honum er hagkvæmastur, og
sá staður er Reykjavík, að voru áliti, því að auk framangreindra ástæðna verður
ekki gengið fram hjá þeirri staðreynd, að þar vill ungt fólk frekast dvelja.

Reykjavík, 26. október 1954.
f. h. skólanefndar Húsmæðrakennaraskóla Íslands,

Karítas Sigurðsson,
formaður.

Soffía J. Claessen. Guðbjörg Birkis.
f. h. Húsmæðrakennaraskóla íslands,

Helga Sigurðardóttir,
skólastjóri.


