
Nd. 205. Nefndarálit [70. mál]
um frv. til laga um heimild til handa Kvennaskólanum í Reykjavík til að brautskrá
stúdenta.

Frá meiri hl. menntamálanefndar.

Frumvarp þetta var flutt á síðasta þingi af menntamálanefnd, en hlaut ekki
fullnaðarafgreiðslu. Að þessu sinni áréttaði menntamálaráðherra óskir sinar um,
að málið yrði tekið upp að nýju. Nefndin hefur haldið fjóra fundi um málið og
ræddi það all ýtarlega. Þá taldi nefndin og nauðsynlegt að fá álitsgerð stjórnar
skólans um málið og óskaði eftir henni í bréfi, dags. 24. nóv. s. l. Meðal þess, sem
innt var eftir, voru húsnæðismál skólans, og áleit stjórn skólans þau fullnægj-
andi a. m. k. næstu tvö ár, þótt til þessarar viðbótar kæmi. Þá var og bent á, hvort
ekki væri hugsanlegt samstarf Kvennaskólans og hins nýja menntaskóla við Tjörn-
ina um stúdentsmenntun. Slíka lausn taldi skólastjórnin óaðgengilega. Nefnd bréf
fylgja hjálagt í afriti. Að málinu þannig allvel athuguðu leggur meiri hl. nefndar-
innar því til, að frv. verði samþykkt óbreytt.

Minni hl. (MK) mun skila sérstöku nefndaráliti.

Alþingi, 16. des. 1969.

Benedikt Gröndal,
form.

Gunnar Gíslason.

Bjartmar Guðmundsson,
fundaskr.

Birgir Kjaran,
frsm.

Eysteinn Jónsson. Sigurvin Einarsson.

Fylgiskjal I.

Skólastj örn Kvennaskólans,
REYK.JAVíK

24. nóv. 1969.
Frumvarpinu um heimild til handa Kvennaskólanum í Reykjavik til að braut-

skrá stúdenta hefur verið vísað aftur til menntamálanefndar neðri deildar.
Nefndin telur æskilegt að fá álitsgerð stjórnar skólans um frv.
Einstakir nefndarmenn óska upplýsinga um húsnæðismál - ef frumvarpið

yrði samþykkt - og hvort hugsanlegt sé samstarf Kvennaskólans og hins nýja
menntaskóla við Tjörnina um stúdentsmenntunina.

Mál þetta er hægt að taka fyrir á nefndarfundi á miðvikudag, ef svar berst
fyrir þann Uma.

F. h. menntamálanefndar neðri deildar.
Benedikt Gröndal. Bjartmar Guðmundsson.

Fylgiskjal ll.

Kvennaskólinn i Reykjavik.
Reykjavik, 25. nóv. 1969.

Vegna fyrirspurnar háttvirtrar menntamálanefndar neðri deildar Alþingis
varðandi frumvarp til laga um heimild til handa Kvennaskólanum í Reykjavik
til að brautskrá stúdenta leyfir skólastjórnin sér að lýsa því yfir, að hún er sam-
þykk þessu frumvarpi og vonar eindregið, að það nái samþykki háttvirts Alþingis.

Varðandi húsnæði Kvennaskólans - ef frumvarpið yrði samþykkt - vill skóla-
stjórnin taka fram, að við núverandi aðstæður mundi hægt að sjá tveimur bekkj-
ardeildum fyrir húsnæði til bráðabirgða eða næstu tvö árin, án þess að skerða á
neinn hátt starfsemi skólans í núverandi mynd.

Eftir það yrði nauðsynlegt að hefja viðbyggingu við skólann, enda er slík við-
bygging nauðsynleg vegna núverandi starfsemi hans og eðlilegrar þróunar.

Varðandi hugsanlegt samstarf við Menntaskólann við Tjörnina telur skóla-
stjórnin slíkt samstarf engan veginn æskilega lausn á vandamálum skólans.

F. h. skólastjórnar
virðingarfyllst,

Sigríður Briem Thorsteinsson. Guðrún P. Helgadóttir.

Til menntamálanefndar neðri deildar Alþingis.


