
Ed. 609. Nefndarálit [94. mál]
um frv. til laga um iðnskóla.

Frá meiri hl. iðnaðarnefndar.

Frv. um iðnskóla hafa hvað eftir annað verið borin fram í neðri deild Alþingis
allt frá árinu 1942, en aldrei náð samþykki þar fyrr en nú, að deildin hefur sam-
þykkt stjórnarfrv. það, er borið var fram á þessu þingi, en þó með nokkrum veiga-
miklum breytingum, eins og þskj. 460 ber með sér. Þrátt fyrir þann langa tíma,
sem mál þetta hefur verið til umræðu á Alþingi, hefur efri deild aldrei haft áður
tækifæri til þess að hafa áhrif á gang málsins eða gera nokkrar tillögur um þá
löggjöf, sem hér um ræðir.

Frv. var að lokinni 1. umr. vísað til iðnaðarnefndar 15. marz s. 1. og málið
tekið fyrir í nefndinni þann sama dag. Og með því að nefndin hafði eigi haft þetta
mál til meðferðar á fyrri þingum, þótti henni skylt að afla sem ýtarlegastra upp-
lýsinga um gang málsins frá upphafi og kynna sér afstöðu hinna ýmsu aðila, sem
málið snertir, til frumv. eins og neðri deild hafði samþykkt það á þskj. 460. Þótti
nefndinni því rétt að senda frumv. til umsagnar til Vinnuveitendasambands Ís-
lands, Félags ísl. iðnrekenda, Iðnsveinaráðs Alþýðusambands Íslands og fræðslu-
málastjóra. þar sem hún leit svo á, að mál þetta snerti allmikið alla þessa aðila, en
iðnaðarnefnd neðri deildar hafði hvorki kvatt þessa aðila til viðræðna um málið
né sent þeim það til umsagnar. Hins vegar hafði hún rætt málið við Landssamband
iðnaðarmanna og fengið auk þess umsögn Iðnnemasambands Íslands um frv.
Nefndin sér ekki ástæðu til að birta sem fylgiskjöl ofangreindar umsagnir, en lætur
nægja að geta þess, að allir þessir aðilar telja nauðsynlegt, að lög um iðnskóla
verði sett á þessu þingi, og þó að bent sé þar á ýmsar breytingar, sem æskilegt sé
að gerðar yrðu á frv., verður heildarniðurstaðan hjá flestum þessara aðila þó sú,
að betra sé að fá frumvarpið samþykkt eins og það er á þskj. 460 en að fresta sam-
þykkt þess.

Eftir að þessi gögn lágu fyrir, hefur nefndin rætt mjög ýtarlega þau sjónarmið,
sem fram koma þar, og reynt að samrýrna þau sem bezt, ef vera mætti, að sam-
komulag fengist um afgreiðslu málsins. Hefur hún haldið alls 10 fundi um málið
og rætt þar tillögur þær og ábendingar, sem fram hafa komið, jafnframt því sem
málið hefur verið rætt við skólastjóra Iðnskólans, fyrrverandi skólastjóra og for-
seta Landssambands iðnaðarmanna. Þá hefur iðnaðarmálaráðherra einnig verið
gefinn kostur á því að fylgjast með öllum þeim tillögum til breytinga, sem fram
hafa komið í nefndinni.

Að fengnum þeim upplýsingum, sem fengizt hafa í fyrrnefndum umsögnum
og viðtölum, þykir meiri hl. rétt að leggja til, að gerðar verði verulegar breytingar
á frv., sem þó flestar miða að þVÍ að gera fyrirmæli laganna skýrari og ákveðnari,
en aðrar bein afleiðing af því, sem fyrir er mælt í 1. gr. frv. á þskj. 460, og yrði
því að taka í lögin síðar, þótt fallizt yrði á að samþykkja frv. án þeirra breytinga
að þessu sinni. A þetta sjónarmið vill minni hl. n. (KGunn) ekki fallast. Leggur



hann til, að frv. verði samþykkt með litlum eða engum breytingum, og gefur þvi
út sérstakt nál.

Meiri hl. telur ekki nauðsynlegt að gera í nál. grein fyrir þeim breytingum,
sem hann ber fram, frekar en gert er hér að framan, en það mun hins vegar verða
gerð full grein fyrir þeim hverri um sig í framsögu. Einn nefndarmanna (IngF)
tekur fram, að hann áskilur sér rétt til þess að fylgja ekki öllum breytingartillögum
meiri hl., og skrifar hann því undir með fyrirvara, og allir ncfndarmennirnir
áskilja sér rétt til að fylgja breytingartillögum, sem fram kynnu að koma síðar,
og að bera fram breytingartillögur við frv. á síðara stigi málsins.

Með tilvísun til þess, sem að framan greinir, leggur meiri hl. n. til, að frum-
varpið verði samþykkt með eftirfarandi

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

Iðnskólar. sem um er rætt í lögum þessum, veita fræðslu þeim nemendum
öllum, sem vilja undirbúa sig undir hvers konar iðnaðarstarfsemi og óska að
nema þær námsgreinar, sem kenndar eru við skólana á hverjum tíma og nauð-
synlegar eru til undirbúnings störfum þeirra. Skal kennslan vera bæði bókleg
og verkleg og fara fram í dagskólum. kvöldskólum og á námskeiðum, eftir
því sem henta þykir á hinum ýmsu stöðum, sem skólarnir kunna að starfa á.

Verklegri kennslu í iðnsk óla skal haga svo sem fyrir er mælt í síðasta
málslið 13. gr. þessara laga. ÞÓ er nemanda heimilt að stunda samhliða skóla-
náminu hið verklega nám, samkvæmt fyrirmælum laga um iðnaðarnám eða á
annan hátt, er skólanefndin telur samrýmanlegan fræðslukerfi skólans, ef hann
æskir þess eða ef skólinn hefur eigi aðstæður til að láta honum í té verklega
kennslu í þeim greinum, er hann hefur valið sér.

2. Á eftir 1. gr. komi ný grein, er orðist svo:
Nú vill maður, sem lokið hefur bóklegu námi við skólann, ganga undir

hæfnispróf til sönnunar it verklegri þekkingu sinni í einhverri iðju eða iðn-
grein, án þess að hann hafi lært hana samkvæmt ráðningarsamningi, og getur
hann þá snúið sér til skólastjóra iðnskólans í Reykjavík og óskað þess, að
hæfni hans verði prófuð. Ber skólanum þá að láta hæfnisprófið fara fram eigi
síðar en 6 mánuðum frá þvi, að beiðni um það er móttekin. Prófið getur farið
fram i skólanum eða á vinnustofum, er skólinn velur til þess, enda fari það
fram undir eftirliti skólans og prófdómenda, er til þessa eru skipaðir.

Standist viðkomandi aðili prófið, ber að afhenda honum sveinsbréf, er veiti
sams konar réttindi og sveinsbréf þeirra, er lokið hafa hliðstæðu námi sam-
kvæmt námssamningum.

Skólastjóri iðnskólans í Reykjavík semur reglur um verklega hæfnisprófun
samkvæmt þessari grein, en ráðherra staðfestir þær.

3. Við 2. gr.
a. 3. töluliður falli niður.
b. Síðasta málsgr. orðist svo:

Iðnskólum er þó heimilt að taka nemendur í hvaða bekk sem er, þótt
þeir hafi ekki lokið miðskólaprófi, svo og að flytja þá á milli bekkja, enda
sýni þeir með prófi eða á annan hátt, er skólanefnd tekur jafngilt, að
þekking þeirra sé nægjanleg til að fylgjast með kennslu í þeim bekkjum,
sem þeir ganga inn í. Skólastjóra er heimilt að veita nemanda undanþágu
frá því að sækja tíma í þeim námsgreinum skólans, sem hann að dómi
skólastjóra hefur jafnmikla þekkingu í eða meiri en krafizt er í hlutað-
eigandi bekk skólans, enda sé nemandinn þá ekki skyldugur að taka burt-
fararpróf úr skólanum í þeim námsgreinum, og skal þá geta þess á skóla-
skírteini hans, it hvaða annan hátt hann hefur aflað sér þeirrar þekkingar.



4. Við 4. gr. Greinin falli niður.
5. Við 5. gr. Fyrir orðið "iðnaðarmálaráðherra" kemur: menntamálaráðherra.
6. Við 6. gr. Greinin orðist svo:

Iðnskóla. sem fleiri en 60 nemendur stunda nám í, stjórnar 5 manna skóla-
nefnd. Þar sem kaupstaður stendur einn að slíkum skóla, sýsla eða hreppur,
kýs bæjarstjórn, sýslunefnd eða hreppsnefnd 4 nefndarmenn á fyrsta fundi
eftir kosningar. Ef fleiri en einn kaupstaður, sýsla eða hreppur stendur að
skólanum, skal svo fljótt sem því verður við komið kjósa skólanefndina á
sameiginlegum fundi hlutaðeigandi sveitarstjórna. Að minnsta kosti helmingur
þeirra, er kjósa skal í skólanefnd, skulu vera iðnaðarmenn.

Iðnskólum. sem færri en 60 nemendur stunda nám í, stjórnar 3ja manna
skólanefnd; skulu 2 þeirra kosnir á sama hátt og að framan greinir.

Ráðherra skipar formenn skólanefndanna til sama tíma.
7. Við 9. gr. .

a. Aftan við 1. málsl. bætist: svo og styrk til stundakennslu hlutfallslega fyrir
þá nemendur, sem umfram eru þá tölu, sem ætluð er föstum kennurum.

b. Fyrri málsl. 2. málsgr, orðist svo:
Ráðherra ákveður skólagjöld, að fengnum tillögum skólanefndar.

8. Við 11. gr. Í stað orðanna "fyrir iðnaðarmenn" komi: í hvers konar iðnaðar-
starfsemi.

9. Við 14. gr.
a. Fyrir orðið "iðnaðarmálaráðherra" kemur: ráðherra setur eða.
b. A eftir orðunum "kennsluskyldu" í 3. málsl. komi: svo og menntun kenn-

ara í almennum greinum.
10. Við 15. gr. Greinin falli niður.
11. Við 16. gr. A eftir orðunum "kennsla í skólunum" fyrri málsgr. komi: tölu

fastra kennara.
Alþingi, 16. apríl 1955.
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