
Nd. 206. Nefndarálit [70. mál]
um frv. til laga um heimild til handa Kvennaskólanum í Reykjavík til að brautskrá
stúdenta.

Frá minni hl. menntamálanefndar.

Ég er andvígur efni þessa frumvarps, vegna þess að ég tel það úrelta stefnu
og ranga að skipa ungu fólki saman til stúdentsnáms eftir kynferði. t þeirri hug-
mynd að hafa sérstakan menntaskóla handa stúlkum einum er fólgin sú aftur-
haldsafstaða. að konur muni til frambúðar skipa óæðri bekk i þjóðfélaginu, enda
hefur frumvarpið verið rökstutt með því, að hér á landi þurfi að hafa menntaskóla,
sem bjóði upp "á námsgreinar, sem sérstaklega væru við hæfi kvenna". Slík ráða-
breytni mundi hamla gegn baráttu kvenna fyrir fullu þjóðfélagslegu jafnrétti.
Í annan stað er augljóst, að hugmyndin um stúdentsnám í Kvennaskólanum

brýtur gersamlega í bága við þau áform um nýskipan menntaskólanáms, sem
væntanlega verða bundin í lög á þessu þingi. Þegar frumvarp til laga um mennta-
skóla var samið, var hugmyndin um heimild handa Kvennaskólanum til þess að
brautskrá stúdenta lögð fyrir höfunda þess, og reyndust skólastjórar allra mennta-
skóla í landinu, þáverandi rektor Háskóla íslands og skólastjóri Kennaraskólans
andvígir þeirri hugmynd. Álit þeirra er birt hér sem fylgiskjal. Síðan það var
samið, hefur einn menntaskóli enn bætzt við í Reykjavík, og gerir það slík rétt-
indi handa Kvennaskólanum enn fráleitari.

Af þessum ástæðum legg ég til, að frumvarpið verði fellt.

Alþingi, 14. des. 1969.

Magnús Kjartansson.
Fylgiskjal.

Tilmæli Kvennaskólans í Reykjavík um réttindi til að
brautskrá stúdenta.

-- Umsögn meiri hluta menntaskólanefndar.
Í upphafi voru sumir nefndarmenn á þeirri skoðun, að æskilegt væri að verða

við málaleitun Kvennaskólans, vegna langrar og góðrar sögu hans og þess álits, er
hann nýtur. Hins vegar komu í ljós við umræður nefndarmanna ýmis veigamikil
rök, er mæla á móti því að svo sé gert. Skulu hér talin hin helztu:



1. Með því móti yrði horfið frá þeirri meginreglu um aðskilnað menntaskóla
og gagnfræðaskóla. sem mótuð var í fræðslulögunum 1946, reglu, sem menntaskól-
arnir börðust gegn á sínum tíma. Virðist því hæpið, að unnt sé að leyfa einum
skóla að brjóta þessa reglu, nema því aðeins að hún sé endurskoðuð í heild og
aðrir skólar látnir njóta sömu réttinda.

2. Samkvæmt fræðslulögunum og reglugerð menntaskólanna eiga þeir að vera
samskólar. Þróunin erlendis stefnir til samskóla. Hérlendis hefur heldur ekkert
komið fram, er gefi tilefni til þess að hverfa frá þeirri meginreglu, að menntaskólar
séu samskólar .

3. Í áætlun skólanefndar Kvennaskólans er gert ráð fyrir að í menntadeildinni
verði hver árgangur einn bekkur óskiptur, en skólinn að öðru leyti óbreyttur.
Undanfarin ár hefur aðeins ein bekkjardeild Kvennaskólans lokið landsprófi á ári.
Reynslan hefur leitt í ljós, að þessar stúlkur skiptast milli deilda þannig, að lh-%
fara í máladeild, hinar í stærðfræðideild. (Af alls 67 stúlkum, sem stóðust landspróf
í Kvennaskólanum árin 1964, 1965 og 1966, eru nú 52 við nám í menntaskólum í
Reykjavík. Þar af eru 29 í máladeild, en 23 í stærðfræðideild). Með aukinni deilda-
skiptingu menntaskólanna mundi þessi dreifing verða enn meiri. Eru því miklar
líkur á, að réttindaveiting Kvennaskólanum til handa mundi eigi ná þeim megin-
tilgangi, er fyrir skólanefndinni vakir: að halda nemendum í sama skóla til stúd-
entsprófs.

4. Nú mætti hugsa sér, að skólinn fengi aðra nemendur (stúlkur) í stað þeirra.
er hverfa. mundu á brott vegna deildavals (sbr. 3.). Sú tilhögun mundi skapa ný
vandamál: nemendum er skipt í þá tvo menntaskóla, sem fyrir eru í Reykjavík,
eftir búsetu, og hvort sem aðsókn nemenda, er ljúka landsprófi við aðra gagnfræða-
skóla, að stúdentadeild Kvennaskólans yrði of mikil eða of lítil til að fylla eina
bekkjardeild, yrði forráðamönnum skólanna nokkur vandi á höndum, því að mjög
er vafasamt, að Kvennaskólanum bættist réttur fjöldi með algerlega frjálsu vali
nemendanna sjálfra.

5. Á sama hátt og sú skólastærð. sem hér um ræðir, er óheppileg gagnvart
nemendunum: hún býður upp á of fáar námsleiðir, þá er hún einnig óheppilega
lítil miðað við góða nýtingu kennara. Hætt er við, að meiri hluti kennslunnar yrði
í höndum stundakennara, vegna þess að eigi eru næg verkefni fyrir fastakennara í
hverri grein.

6. Kvennaskólinn hefur um langt árabil valið nemendur inn í skólann. Væru
honum fengin réttindi til þess að brautskrá stúdenta, er ekki ósennilegt að þeir
menntaskólar, sem fyrir eru, mundu fara fram á slík réttindi sér til handa, eða að
þeim þætti ekki allir menntaskólarnir sitja við sama borð að þessu leyti.

Með tilliti til merkrar sögu Kvennaskólans er eðlilegt, að hann leiti að hlut-
verki, er sé stærra og i betra samræmi við kröfur tímans um menntun kvenna en
það hlutverk, sem hann nú gegnir sem almennur gagnfræðaskóli. Hins vegar virðist
nefndinni, að í þeirri leit hafi forráðamenn skólans bundið sig um of við núver-
andi tilhögun þeirra menntaskóla, sem fyrir em í landinu. Það skal skýrt fram
tekið, að allir nefndarmenn eru sammála um að styrkja beri Kvennaskólann til
þess að gegna því hlutverki sem bezt að efla menntun kvenna til munns og handa
og vinna á ný brautryðjandastarf í þeim efnum. f landinu er vaxandi þörf á vel
menntuðum konum til margvíslegra starfa, sem háskólamenntun er ekki bezti undir-
búningur undir, þótt þau krefjist mikillar almennrar menntunar og verulegrar sér-
menntunar. Hér verða þó eigi settar fram neinar ábendingar um slíkt, þar sem það
væri eigi í verkahring nefndarinnar.

13. febrúar 1968.

Jóhann S. Hannesson.
Einar Magnússon.

Ármann Snævarr.
Guðm. Arnlaugsson.

Steindór Steindórsson.
Broddi Jóhannesson.


