
sþ. 417. Nefndarálit [133. mál]
um till. til þál. um umferðarkennslu í söng.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefur athugað till. og leitað um hana álits fræ'ðslumálastjóra og Sam-
hands íslenzkra barnakennara. Fylgja umsagnir' þessara aðila sem fylgiskjöl með
nál. Undirritaðir nm. mæla með samþykkt tillögunnar.

Alþingi, 18. apríl 1958.

Benedikt Gröndal,
form.

Eiríkur Þorsteinsson,
fundaskr.

Björn Jónsson,
frsm.

Fylgiskjal I.

SAMBANDÍSL. BARNAKENNARA
Reykjavík, 19. marz 1958.

Höfum móttekið bréf yðar, dags. 11. marz s.l., þar sem þér óskið umsagnar
um till. til þál. um umferðarkennslu í söng.

Við teljum, að slík kennsla í söng, sem gert er ráð fyrir í þáltill., gæti verið til
bóta á þeim stöðum, þar sem aðstaða til söngkennslu er verst, og væri þvi æskileg
sem bráðabirgðalausn, meðan leitað er varanlegri úrræða, sem hljóta að miðast við
það, að auknar verði kröfur um nám kennara almennt á þessu sviði.

F. h. Samb. Ísl. barnakennara,

Virðingarfyllst,
Gunnar Guðmundsson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs þings, Reykjavík.

Fylgiskjal II.

FRÆÐSLUMÁLASTJÓRINN
Reykjavík, 28. marz 1958.

Vegna þingsályktunar á þingskjali 265 um umferðarkennslu í söng, sem háttvirt
allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis sendi mér til umsagnar 11. þ. m., skal þetta sagt:

1. Flutningsmanni tillögunnar er sýnilega ljóst, hve áfátt er söngkennslu í skólum.
Það eru því miður mjög fáir skólar, sem hafa þjálfuðum söngkennurum á að
skipa.

2. Þar eð vart er um fullt starf fyrir sérkennara í söng og hljóðfæraleik (þ. e.
músíkkennslu) að ræða nema í fjölmennum kaupstöðum, verður að leggja höfuð-
áherzlu á, að a. m. k. barnakennarar fái nægilega undirstöðu í Kennararskól-
anum til þess, að þeir verði færir um að taka að sér frumatriði þessarar
kennslu. Enn fremur þarf skóla, er geti menntað söngkennara hliðstætt því,
sem er t. d. um íþróttakennara, handavinnukennara og teiknikennara.

3. Meðan ekki verður völ á kennurum, er menntun fá í samræmi við það, er að
framan greinir (í 2. tölul.) , ætti að hafa samstarf við þá menn, er starfa i
þjónustu kirkjusöngsins og söngkóra víða um landið. Það hefur verið gert á
nokkrum stöðum og gefizt vel. Þakka ég það lipurð Sigurðar Birkis söngmála-
stjóra. En fjárskortur hefur valdið mestu um það, að eigi hefur orðið meiri
árangur þessa samstarfs en raun er á.

4. Ég er því meðmæltur. að áðurgreind þingsályktunartillaga verði samþykkt.

Helgi Elíasson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis, Reykjavík.


