
Ed. 860. Breytingartillögur [25G. mál]
við frv. til laga um Hússtjúrnurkennaraskóln Íslands.

Frá menntamálanefnd.
1. 5. gr. orðist svo:

Inntökuskilyrði í Hússtjórnarkennaraskóla Íslands eru:
Stúdentspróf ásamt 20 vikna hússtjórnarnámskeiði eða próf úr hússtjórnar-

skóla að viðbættu prófi úr tveggja úra framhaldsdeildum gagnfræðaskóla.
Með samþykki menntamálaráðuneytis má veita umsækjendum með annað

nám að baki skólavist, ef skólastjórn telur það jafngilt og mælir með því. Þeir,
sem besta undirbúningsmenntun hafa, sitja fyrir um skólavist.

Nemandi skal eigi haldinn neinum kvilla, er öðrum geti að meini orðið
og hamli skólavist að dómi skólastjórnar.

2. 2. mgr. 14. gr. orðist svo:
Þeir kennarar, er lokið hafa kandidatspróf'í frú Norræna húsýsluskólanum

eða kandídatsprófi frá annarri hliðstæðri stofnun í einhverri aðalkennslugrein
skólans, að viðbættri menritun í uppeldisf'ræðum, sitja að öðru jöfnu fyrir um
stöður.

a. 18. gr. orðist svo:
Nú óskar kennari að hverfa frá störfum um skeið til að efla þekkingu

sína eða kennarahæfni, og skal hann þá senda menntamálaráðuneytinu beiðni
um orlof ásamt greinargerð um, hvernig hann hyggst verja orlofstímanum,
sem skal notaður til: a) reglulegs náms í viðurkenndri menntastofnun eða b)
a. m, k. tveggja mánaða námsferðar, sem skipulögð er og/eða boðið til af aðila
eða stofnun, sem menntamálaráðuneytið viðurkennir.

Ef menntamálaráðuneytið telur umsókn og grcinargerð kennara fullnægj-
andi, getur það veitt honum orlof allt að einu úri með föstum embættislaunum.

Menntamálaráðuneytið getur veitt kennara, er orlof hlýtur, styrk til að
standa straum af kostnaði við ferðalög og námsdvöl í sambandi við orlofið,
ef hann ver því til að stunda reglulegt nám við viðurkennda menntastofnun
eða til námsferðar, sem hann nýtur ek kí sambærilegs styrks til frá öðrum
aðilum. Þá getur menntamálaráðuneytið auglýst eftir umsækjendum til að
leggja fyrir sig tiltekið nám, gegn veitingu orlofs og/eða sérstakra styrkja.
Styrki til viðbótar orlofi má veita af fé því, sem í fjárlögum er hverju sinni
ætlað til að kosta orlof kennara. Þá getur menntamálaráðuneytið eða aðrir
aðilar í samstarfi við það efnt til allt að þriggja vikna námsferða með hópum
kennara á þeim árstíma, sem skólar hérlendis starfa ekki, og veitt af orlofs-
fjárveitingu styrk, sem nemur allt að % uf áætluðum ferða- og dvalarkostnaði
þeirra kennara, sem þátt taka í slíkum hópferðum.

Orlof skv. 2. mgr. má veita kennara, sem gegnt hefur embætti í 10 ár,
settur eða skipaður. Skemmra orlof en 4 mánuðum nemur til tilteldns náms
eða námsferða skv. 3. málsgr, má veita kennara, sem gegnt hefur embætti í
5 ár, settur eða skipaður. Enginn kennari getur fengið á starfsævi sinni hærri
fjárhæð í orlof en nemur tveggja ára embættislaunum,

Menntamálaráðuneytið setur reglugerð um framkvæmd orlofs kennara. Skal
þess gætt eftir föngum, að umsólmir og ákvarðanir um orlof berist réttum
aðilum tímanlega og að orlof torveldi ekki störf skólanna yfirleitt. Að orlofi
loknu er kennurum skylt að senda ráðuneytinu skýrslu um störf sín og nám
á orlofstímanum. og er ráðuneytinu heimilt að birta slíkar skýrslur. Skilyrði
má setja þeim, sem hljóta orlof og/eða styrk til reglulegs náms, að þeir starfi
að námi loknu að skólamálum eða kennslu á Íslandi minnst þrjú ár.

Ákvæði þessarar greinar taka einnig til skólastjóra.


