
Ed. 726. Nefndarálit [257. mál]
um frv. til I. um heimilisfræðaskóla.

Frá menntamálanefnd.

Nefndin hefur athugað frv. og mælir með samþykkt þess með svofelldum

BREYTINGUM:

1. Við 1. gr. Á eftir 3. tölul. komi nýr töluliður, svo hljóðandi:
Sérmenntun í íslenskum handíðum, sbr. 15. gr.

2. Við 5. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:
Í heimilisfræðaskólum skal veita kennslu í því námsefni, sem hér er talið,

sbr. þó 15. gr.:

3. Við 7. gr. 3. málsl. orðist svo:
Til þess að verða settur eða skipaður skólastjóri eða kennari við heimilis-

fræðaskóla þarf kennarapróf frá Húsmæðrakennaraskóla íslands, Hússtjórnar-
kennaraskóla íslands, Kennaraskóla íslands, Kennaraháskóla Íslands eða frá hlið-
stæðri menntastofnun erlendis, og einnig má setja eða skipa þá sem kennara,
er lokið hafa prófi frá vefnaðarkennaradeild Myndlista- og handíðaskóla íslands.

4. Við 8. gr. Greinin orðist svo:
Við heimilisfræðaskóla skal starfa skólanefnd, sem menntamálaráðuneytið

skipar, og starfar hún samkvæmt erindisbréfi, er ráðuneytið setur. Formann
skal skipa án tilnefningar,en tvo nefndarmanna skal skipa samkvæmt tilnefn-
ingu héraðssambands kvenfélaga í byggðarlagi skólans, tvo tilnefnda af við-
komandi landshlutasamtökum og tvo tilnefnda af nemendum úr hópi reglulegra
nemenda skólans. Tilnefning nemendafulltrúa gildir til eins árs, en annarra nefnd-
armanna til fjögurra ára. Sjö varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Skóla-
stjóri á rétt til setu á fundum skólanefndar með tillögurétti og málfrelsi, nema
þegar fjallað er um mál, er varða hann persónulega.

5. Við 12. gr.
a) Upphaf greinarinnar orðist svo:

Nú óskar kennari að hverfa frá störfum um skeið til að efla þekkingu
sína eða kennarahæfni, og skal hann þá o. s. frv.

b) Síðasti málsliður 2. mgr. fellur niður.
e) Á eftir 2. mgr. komi ný málsgr., svo hljóðandi:

Orlof skv. 1. mgr. má veita kennara, sem gegnt hefur embætti í 10 ár,
settur eða skipaður. Skemmra orlof en 4 mánuðum nemur til tiltekins náms
eða námsferða skv. 2. mgr. má veita kennara, sem gegnt hefur embætti í 5
ár, settur eða skipaður. Enginn kennari getur fengið á starfsævi sinni hærri
fjárhæð í orlof og orlofsstyrki samanlagt en nemur tveggja ára embættis-
launum hans.

6. Við 15. gr. Greinin orðist svo:
Stofna skal 36 vikna handíðaskóla þegar fé er til þess veitt á IjárIðguru.
Námsefni skal í meginatriðum vera hliðstætt því, sem er í öðrum heimilis-

fræðaskólum, sbr. 5. gr., en þó skal sérstök áhersla lögð á handíða- og textil-
greinar.

í reglugerð skal ákveða nánar um fjölda námsgreina og hvað kenna skal
i hverri grein.

Að öðru leyti gilda sömu ákvæði um handíðaskólann og aðra heimilisfræða-
skóla.
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