
Nd. 22. Frumvarp til laga [20. mál]
um framhaldsskóla.

(Lagt fyrir Alþingi á 101. löggjafarþingi 1979.)

I. GILDISSVm
1. gr.

Lög þessi taka til náms á framhaldsskólastigi er tekur við af skyldunámsstigi,
sbr. 2. gr. laga nr. 55/1974, um skólakerfi.

2. gr.
Nám á framhaldsskólastigi, sem kostað er af almannafé, lýtur samræmdu skipu-

lagi samkvæmt lögum þessum. Skólar sem undir lögin falla nefnast framhaldsskólar.

II. MARKMIÐ
3. gr.

Hlutverk framhaldsskóla er að veita menntun, er sé á hverjum tíma markviss
undirbúningur starfs eða frekara náms og stuðli jafnframt að alhliða þroska nem-
andans sem einstaklings og þátttakanda í lýðræðissamfélagi.

III. INNGÖNGUSKILYRDI

4. gr.
Allir sem lokið hafa námi í grunnskóla eða hlotið jafngilda undirstöðumenntun

eiga rétt á að hefja nám í framhaldsskóla.
Heimilt er að setja í reglugerð ákvæði um lágmarkskröfur í einstökum greinum

til inngöngu í tiltekna námsáfanga. Öll slík skilyrði skulu reist á raunhæfu mati á
kröfum viðkomandi greinar.

Á því ári sem nemandi verður 19 ára getur hann hafið nám í framhaldsskóla án
þess að fullnægja inntökuskilyrðum skv. þessari grein nema að því er varðar starfs-
þjálfun, þar sem hennar er krafist.

IV. NÁMSSKIPAN
5. gr.

Nám í framhaldsskóla skal fara fram á námsbrautum sem skilgreindar eru eftir
markmiðum námsins að þvi er varðar undirbúning til starfa eða áframhaldandi
náms. Námsbraut skal eftir föngum skipulögð þannig að unnt sé að ljúka þar mis-
löngu námi. Í reglugerð skal kveða á um hvar á námsbraut slík námslok geti verið
og um markmið námsins á hverju stigi.

6. gr.
Í samræmi við hlutverk framhaldsskóla skal á öllum námsbrautum fara saman

nám sem lýtur að almennri menntun og sérhæft nám með hliðsjón af markmiðum
brautarinnar. Lögð skal áhersla á tengsl verklegra og bóklegra þátta námsins. Auk
skyldunámsefnis skal á hverri námsbraut gefa kost á frjálsum valgreinum.

7. gr.
Af öllum námsbrautum skulu vera leiðir til framhaldsnáms, annaðhvort beinar

eða með skilgreindri viðbót námsáfanga. Með sama hætti skulu og markaðar sem
greiðastar leiðir milli námsbrauta.
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8. gr.
Námsefni framhaldsskóla skal skipað i skilgreinda námsáfanga sem skulu metnir

til eininga eftir umfangi námsefnisins. Leitast skal við að skipuleggja innihald
og kennslu hvers áfanga þannig að hann nýtist sem hluti af námi á sem flestum
námsbrautum. ÞÓ skal þess gætt að taka tillit til innra samhengis viðkomandi náms-
greinar og mismunandi áherslu á ólíkum námsbrautum. Námsbrautir myndast
með skipulögðu samvaIi námsáfanga, sbr. einnig 5. gr.

Námsbrautum er skipað á námssvið með hliðsjón af skyldleika sérnáms sem
stuðlar að sameiginlegu grunnnámi fyrir allar brautir sviðsins. Námssviðin eru tengd
með sameiginlegum kjarna undirstöðugreina. Um námssvið og námsbrautir skal mælt
i reglugerð.

9. gr.
Um námsáfanga, markmið þeirra, megininntak. umfang og skipan á náms-

brautir skal ákveðið í námsskrá sem menntamálaráðuneytið setur að höfðu samráði
við námssviðs- og námsbrauta nefndir, sbr. 21. gr., enda hafi verið leitað álits heildar-
samtaka kennara og nemenda á framhaldsskólastigi. Námsáfangar í sama eða sam-
bærilegu námsefni skulu jafngildir á öllum brautum þar sem þeir eru hluti af nám-
inu. Sé verkþjálfun liður í námsáfanga, skal hún metin til eininga svo sem aðrir
námsþættir.

10. gr.
Um námsmat, þ. á m. próf og vitnisburði, skal mælt i reglugerð, svo og um

almenn skilyrði sem fullnægja þarf til að flytjast milli námsáfanga.

ll. gr.
Nemendur sem vegna fötlunar eða frávika frá eðlilegum þroskaferli fá ekki

notið venjulegrar kennslu í einni eða fleiri námsgreinum eiga rétt til sérstakrar
kennslu við sitt hæfi. Kennsla þessi getur farið fram við framhaldsskóla, bréfaskóla
eða í sérstofnunum.

Nánar skal kveðið á um kennslu þessa í reglugerð.

12. gr.
Menntamálaráðuneytið hefur forgöngu um gerð áætlana um umbætur i starfi

skóla, rannsókna- og tilraunastarf i skólum, námsskrárgerð. samningu námsefnis
eftir þvi sem þörf krefur og gerð leiðbeininga um námsmat. Ennfremur skal komið
á kennslufræðilegu leiðbeiningastarfi. Árleg framkvæmdaáætlun skal fylgja tillög-
um til fjárveitinga i fjárlögum.

13. gr.
Árlegur starfstími framhaldsskóla skal að jafnaði vera 9 almanaksmánuðir.

Setja skal i reglugerð ákvæði um skiptingu starfstímans í annir, virkar kennslu-
vikur og próftíma svo og um fjölda og lengd kennslustunda.

14. gr.
Menntamálaráðuneytið skal sjá um, að jafnan séu fyrir hendi glöggar upplýsingar

um nám á framhaldsskólastigi, svo sem um námsbrautir og námsstaði.
Hverjum framhaldsskóla ber eftir föngum að kynna starfsemi skólans foreldrum

og öðrum á skólasvæðinu. svo sem með dreífibréfum, kynningarfundum og skipu-
lögðum skólaheimsóknum, og stuðla þannig að þvi að almenningur láti skólastarfið
til sin taka.
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V. FULLORÐINSFRÆÐSLA
15. gr.

Stefnt skal að þvi, að framhaldsskólum verði gert kleift að sinna menntun full-
orðinna á þeim námsbrautum sem reglulegt starf skólanna tekur til. í þessu skyni
má heimila skóla að

a) veita þeim sem orðnir eru 19 ára aðgang að einstökum námsáföngum ásamt
reglulegum nemendum skólans, sbr. lokamálsgrein 4. gr., og

b) stofna til sérstakra námskeiða, þ. á m. kvöldskóla, til að fullnægja óskum og
þörfum þeirra sem komnir eru af venjulegum skólaaldri og hentar ekki að
sækja reglulega kennslu skólans. Setja skal í reglugerð nánari ákvæði um nám
þetta, þ. á m. um lágmarksfjölda þátttakenda í námshópum og um námstima er
geti verið lengri eða skemmri en í reglulegu námi.

16. gr.
Stefnt skal að því að kennsluaðstaða framhaldsskóla nýtist einnig fyrir almenna

fræðslustarfsemi, aðra en þá sem um getur í 15. gr., þ. á m. endurmenntun í ýmsum
starfsgreinum. Getur ráðuneytið í samráði við skólanefnd heimilað framhaldsskóla
að eiga hlut að skipulagningu og framkvæmd slíkrar starfsemi, sem kynni að verða
óskað eftir.

VI. SKÓLASKIPAN
17. gr.

Skipan námsbrauta á skólastofnanir skal haga með tilliti til aðstæðna, og koma
eftirtaldir kostir til greina: Mismunandi brautir innan sömu stofnunar, skipulags-
lega tengdar brautir í aðskildum stofnunum eða stakar brautir í sérgreindum stofn-
unum. Þar sem nemendafjöldi og önnur skilyrði leyfa, skal leitast við að sameina
mismunandi námsbrautir i einni skólastofnun.

Í hverjum landshluta skal vera eins fjölbreytt val námsbrauta og við verður
komið.

18. gr.
Menntamálaráðuneytið ákveður hvar starfrækja skuli framhaldsskóla og tjl

hvaða námsbrauta hver skólastofnun taki, hvort tveggja í samráði við hlutaðeigandi
fræðsluráð sem skulu leita álits skólanefnda og sveitarstjórna eftir því sem við
á, sbr. 19. gr.

19. gr.
Menntamálaráðuneytið lætur gera áætlun til 5 ára um skipan námsbrauta á

framhaldsskólastigi og framkvæmdir til að koma þeirri skipan á. Skal áður afla
tillagna fræðsluráða fyrir hvert fræðsluumdæmi. Áætlunina skal endurskoða á
tveggja ára fresti til næstu fimm ára. Árleg framkvæmdaáætlun skal fylgja tillög-
um til fjárveitinga í fjárlögum.

20. gr.
Heimilt er að gera samning við stofnun eða fyrirtæki um að annast tiltekna

þætti verklegrar menntunar i samstarfi við framhaldsskóla. Annars vegar getur
verið um að ræða samning skóla við fyrirtæki eða stofnun, sem samþykktur skal af
rekstraraðilum skólans, og hins vegar samning milli nemanda og meistara eða fyrir-
tækis sem staðfestur skal af menntamálaráðuneytinu eða aðila í umboði þess.

Nám sem fer fram utan skóla samkvæmt þessari grein skal ætíð háð eftirliti.
skv. nánari ákvæðum í reglugerð.
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VII. STJÓRN
21. gr.

Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn þeirra málefna er lög þessi taka til
nema öðruvísi sé ákveðið í lögum um einstakar námsstofnanir.

Ráðuneytinu til aðstoðar við mótun og samræmingu meginstefnu í málefnum
framhaldsskóla og áætlanagerð skv. 12. og 19. gr. er framhaldsskólaráð, skipað for-
mönnum námssviðsnefnda, sbr. 3. mgr. þessarar greinar, einum fulltrúa fyrir grunn-
skóla og öðrum fyrir háskóla, tveimur fuUtrúum tilnefndum af Alþýðusambandi
íslands, tveimur tilnefndum af Vinnuveitendasambandi Íslands, einum tilnefndum
af Stéttarsambandi bænda, einum tilnefnd am af Kvenfélagasambandi íslands, tveim-
ur tilnefndum af Sambandi íslenskra sveitarfélaga, einum tilnefndum af Sambandi
Íslenskra samvinnufélaga, átta tilnefndum af nemendum við framhaldsskóla, tveim-
ur tilnefndum af samtökum kennara á framhaldsskólastigi, einum tilnefndum af
samtökum skólastjóra við framhaldsskóla, einum tilnefndum af Bandalagi starfs-
manna ríkis og bæja, einum tilnefndum af Bandalagi háskólamanna svo og fulltrúa
menntamálaráðuneytisins og er hann formaður ráðsins. Menntamálaráðherra skipar
framhaldsskólaráð til fjögurra ára í senn. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti.

Fyrir hvert námssvið skal skipa ráðgefandi nefnd, námssviðsnefnd. Mennta-
málaráðuneytið skipar formann og ritara, sem jafnframt er varaformaður, til fjög-
urra ára Í senn, en jafnframt tilnefnir hver námsbrautarnefnd, sbr. 4. mgr. þess-
arar greinar, á viðkomandi námssviði tvo fulltrúa til setu Í nefndinni. Varamenn
skulu skipaðir með sama hætti og aðalmenn. Námssviðsnefndir samræma störf
námsbrautarnefnda og eru ráðgjafar- og tillöguaðilar um inntak og tilhögun náms,
hver á sínu námssviði.

Fyrir hverja námsbraut, eða samstæðu skyldra námsbrauta, skal skipuð allt
að 5 manna ráðgefandi nefnd, námsbrautarnefnd. Starfi aðeins ein námsbrautar-
nefnd á tilteknu námssviði fer hún einnig með verkefni námssviðsnefndar. Mennta-
málaráðuneytið skipar námsbrautarnefndir til fjögurra ára í senn. Ráðuneytið skip-
ar einnig formann og ritara, en hver nefnd kýs sér varaformann. Sé um að ræða
starfsnámsbrautir skulu fulltrúar í nefndina valdir með hliðsjón af sérþekkingu
á viðkomandi sviði að fenginni tilnefningu samtaka kennara og samtaka í starfs-
greinum og atvinnugreinum eftir því sem við á hverju sinni. Varamenn skulu skip-
aðir með sama hætti og aðalmenn. Námsbrautarnefndir eru ráðgjafaraðilar um
inntak og tilhögun náms á viðkomandi námsbraut (-um). Nefndirnar skulu kapp-
kosta náið samstarf við aðila atvinnulífs á þeim starfssviðum sem námið varðar.

Setja skal í reglugerð nánari ákvæði um framhaldsskólaráð, námssviðsnefndir,
námsbrautarnefndir og störf þeirra.

22. gr.
Fræðsluráð þau sem kjörin eru samkvæmt 11. gr. laga nr. 63/1974, um grunn-

skóla, skulu fjalla um málefni framhaldsskóla, hvert í sínu fræðsluumdæmi, með
hliðstæðum hætti og að því er tekur til grunnskóla, eftir því sem við getur átt, sbr.
og 33. gr. Heimilt er og að fela fræðslustjóra og fræðsluskrifstofu, sbr. grunnskólalög,
verkefni við stjórnun framhaldsskólamálefna í umdæminu.

Í reglugerð skal setja ákvæði um verkefni fræðsluráða skv. þessum lögum,
svo og verksvið fræðslustjóra og fræðsluskrifstofa.

Í þeim tilvikum er eitt eða fleiri sveitarfélög innan fræðsluumdæmis standa að
skólahaldi á framhaldsskólastigi með sveitarfélögum í öðru fræðsluumdæmi skal
um stjórnunaraðild fara eftir reglum sem menntamálaráðuneytið setur t samráði við
sveitarstjórnir og fræðsluráð er í hlut eiga.

23. gr.
Fræðsluráð og skólastjórn, sbr. 24. gr., kjósa skólanefnd fyrir hvern einstakan

framhaldsskóla sem fræðsluumdæmið í heild stendur að ásamt ríkinu. Skólanefndin
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starfar i umboði fræðsluráðs og er m. a. ráðgefandi aðili um inntak og tilhögun náms
i hlutaðeigandi skóla.

Ef einstök sveitarfélög innan fræðsluumdæmis standa sameiginlega að fram-
haldsskóla, skal við skólann starfa skólanefnd skipuð fulltrúum viðkomandi sveitar-
félaga og skólastjórnar.

Standi einstakt sveitarfélag innan fræðsluumdæmis eitt sér ásamt ríkinu að
framhaldsskóla, gegnir skólanefnd skólahverfisins, sbr. grunnskólalög, því hlut-
verki fræðsluráðs sem um ræðir í 1. mgr.

Kveða skal nánar á um skipan, valdsvið og störf skólanefnda framhaldsskóla i
reglugerð.

24. gr.
Skólastjóri stjórnar daglegum rekstri og starfi framhaldsskóla og gætir þess, að

starfsemi skólans sé í samræmi við lög, reglugerðir og námsskrá og önnur gildandi
fyrirmæli á hverjum Uma.

Skólastjóri er oddviti skólastjórnar sem auk hans skal skipuð fulltrúum kenn-
ara og nemenda svo og aðstoðarskólastjóra, ef hann starfar við skólann. Um skipan
skólastjórnar. verksvið hennar, starfstíma og starfshætti skal nánar kveðið á í
reglugerð.

Ráðuneytið getur ákveðið, að stuttir áfangar náms á framhaldsskólastigi tengist
grunnskóla, og jafnframt, að um stjórn skólastofnunarinnar í heild fari eftir ákvæð-
um laga um grunnskóla.

25. gr.
Í hverjum framhaldsskóla skal starfa nemendaráð, er sé fulltrúi nemenda gagn-

vart skólastjórn. Nemendaráð hefur tillögu- og umsagnarrétt um markmið námsins,
námsefni, námstilhögun og námsmat. Almenn samtök nemenda í hverjum skóla
setja reglur um skipan, starfssvið og starfshætti nemendaráðs.

26. gr.
Um almenna kennarafundi og verksvið þeirra skal kveðið á í reglugerð.

VIII. STARFSLIÐ
27. gr.

Störf við framhaldsskóla skiptast í eftirtalda meginþætti:
1. Stjórnun,

a) yfirstjórn, rekstur
b) námsstjórn. þ. á m. í einstökum greinum og greinasamstæðum, svo og skipu-

lagning kennslu og eftirlit með verklegri þjálfun.
2. Kennsla.
3. Starfræksla skólasafns.
4. Ráðgjöf,

a) náms- og starfsráðgjöf,
b) félagsleg ráðgjöf og sálfræðiþjónusta.

5. Þjónustustarfsemi,
a) mötuneyti og heimavistir,
b) heilsugæsla,
e) húsvarsla, ræsting.
Um fjölda starfsmanna og skipting starfa fer eftir stærð skóla og verksviði

samkvæmt nánari ákvæðum i reglugerð.
Menntamálaráðuneytið setur eða skipar skólastjóra framhaldsskóla að fengnum

tillögum og umsögnum skólanefndar og fastra kennara við skólann sé ekki um
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nýjan skóla að ræða. Ráðuneytið setur eða skipar fasta kennara að fengnum tillögum
og umsögnum skólanefndar og skólastjóra viðkomandi skóla. Skólastjóri ræður
stundakennara og ráðstafar störfum til námsstjórnar. Fólk til starfa sem greidd eru
sameiginlega af riki og sveitarfélögum ræður skólanefnd að fengnum tillögum skóla-
stjóra í samræmi við samþykktar fjárhagsáætlanir.

Fela má ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu fræðsluumdæma, sbr. IX. kafla laga nr.
63/1974 um grunnskóla, að annast hliðstæða starfsemi fyrir nemendur framhalds-
skóla.

28. gr.
Um skilyrði til að verða settur eða skipaður skólastjóri eða kennari við fram-

haldsskóla fer eftir ákvæðum laga um embættisgengi kennara og skólastjóra. Setja
má j reglugerð ákvæði um menntun annarra starfsmanna.

Setja skal í reglugerð ákvæði um orlof og endurmenntun starfsmanna fram-
haldsskóla. Við setningu þeirra skal þess gætt, að réttindi kennara í þessum efnum
verði eigi minni en þau eru skv. núgildandi lögum og reglugerðum.

IX. FJÁRMÁL

29. gr.
Skólahald skv. lögum þessum skal kostað af ríki og sveitarfélögum með þeim

hætti að kostnaður af tveimur fyrstu skólaárum framhaldsskólans skiptist milli
þeirra aðila eftir sömu meginreglum og kostnaður við grunnskóla skv'. lögum nr.
fi3/1974, um grunnskóla, með áorðnum breytingum og lögum nr. 69/1967, um skóla-
kostnað, sbr. ákvæði 30. gr. hér á eftir. Kostnaður af námi umfram tvö fyrstu árin
greiðist úr rikissjóði.

30. gr.
Vegna þess skólahalds sem kostað er sameiginlega af ríki og sveitarfélögum

greiðir rikissjóður eða endurgreiðir sveitarfélögum þann kostnað er hér greinir:
a) Launakostnað vegna skólastjórnar og kennslu og laun stjórnskipaðra prófdóm-

ara, er greiðist að fullu úr ríkissjóði, miðað við að skipulag kennslu hafi verið
samþykkt og að uppfylltar séu lágmarkskröfur um fjölda nemenda f kennslu-
hópum.

b) Framlag vegna starfa við ráðgjöf, skólasöfn og félagsstörf.
e) Viðhald, endurnýjun búnaðar og húsaleigu að hálfu.
d) Kostnað við heilbrigðisþjónustu að hálfu.
e ) Stofnkostnaður greiðist úr ríkissjóði skv. nánari reglum, sem menntamálaráðu-

neytið setur um stærð og búnað skólahúsnæðis.
Annar kostnaður vegna þessa skólahalds greiðist af sveitarfélögum. Setja skal

í reglugerð nánari ákvæði um framlög rikissjóðs skv. framangreindum stafliðum.
Skal þar kveðið á um þann stundafjölda er ríkissjóður greiðir vegna til greindra
starfa og skilyrði varðandi nemendafjölda o. fl. Ákvæði þessi skulu og að þvi leyti
sem við getur átt einnig taka til þess skólahalds sem ríkissjóður greiðir að fullu,
sbr. 29. gr.

31. gr.
Sveitarfélög í hverju fræðsluumdæmi eru ásamt ríkinu rekstraraðili að fram-

haldsskólum í umdæminu, sbr. þó 32. gr.
Sá kostnaður skv. 29. og 30. gr., sem kemur í hlut sveitarfélaga í hverju um-

dæmi, skal greiddur lll' sameiginlegum sjóði þeirra, framhaldsskólasjóði.
Óski eitt sveitarfélag eða fleiri saman að reka framhaldsskóla án aðildar ann-

arra sveitarfélaga í fræðsluumdæminu skal það heimilt að fengnu samþykki mennta-
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málaráðuneytisins. enda taki skólinn til skólahalds fyrir meginhluta nemenda á 1.
og 2. skólaári og slíkt fyrirkomulag verði ekki til að hindra eðlilegt skipulag, skóla-
halds og samvinnu skóla í umdæminu. Með sama hætti geta sveitarfélög með sam-
þykki menntamálaráðuneytisins samið um aðild að framhaldsskóla utan síns fræðslu-
umdæmis, ef það stuðlar að eðlilegu skipulagi skólasóknar.

Sveitarfélög sem eiga rekstraraðild að framhaldsskóla sky. þriðju málsgrein
greiða ekki framlag til framhaldsskólasjóðs fræðsluumdæmisins. sbr. þó síðustu máls-
grein þessarar greinar, en ákveða með samningi skiptingu rekstrarkostnaðar sin á
milli. Þar sem eitt sveitarfélag er aðili að framhaldsskóla greiðist kostnaðarhluti
sveitarfélagsins úr sveitarsjóði.

Vegna skóla sem auk tveggja fyrstu skólaáranna taka einnig til náms er rikið
kostar að fullu, skv. 29. gr., greiðir ríkissjóður auk kostnaðarliða skv. 30. gr. hluta
jöðrum rekstrarkostnaði í hlutfalli við þann nemendafjölda sem kominn er á þriðja
námsár eða lengra.

Framlög sveitarfélaga til framhaldsskólasjóðs skulu greidd úr Jðfnunarsjóði
sveitarfélaga af framlagi hans til viðkomandi sveitarfélags.

Menntamálaráðuneytið setur i samráði við Samband ísl. sveitarfélaga reglur
um framlög sveitarfélaga til f'rarnhaldsskólasjóða, sem gilda skulu verði ekki sam-
komulag um annað, svo og um jöfnunarframlög er sjóðirnir greiði vegna nemenda
á 1. og 2. námsári sem stunda nám Í skólum sem viðkomandi sjóður kostar ekki.
Reglur þessar skulu miðast við íbúafjölda í sveitarfélögum en taka jafnframt tillit
til sérstöðu þeirra sveitarfélaga þar sem framhaldsskólar starfa.

32. gr.
Skólar fyrir mjög sérhæft nám sem ekki er unnt eða hagkvæmt að starfrækja

innan þeirra skóla sem reknir eru af sveitarfélögum, sbr. 31. gr., skulu reknir af
ríkinu.

Sama máli gegnir um skóla sem nú eru reknir af ríkinu einu ef ekki næst sam-
komulag við sveitarfélög um rekstraraðilrl samkv. 31. gr .. sbr. og 36. gr., enda sé um
sérhæft nám að ræða.

33. gr.
Stjórn framhaldsskólasjóðs í hverju fræðsluumdæmi skal vera Í höndum

fræðsluráðs. sbr. 22. gr., og sér það um fjármál hans, annast áætlanagerð, inn-
heimtu framlaga, greiðslu til rekstraraðila. bókhald og reikningsskil, skv. nánari
ákvæðum í reglugerð sem menntamálaráðuneytið setur.

34. gr.
Kostnaður vegna sérstakra námskeiða. sem stofnað er til skv. 15, gr., greiðist

sem hér segir: Rekstrarkostnaður húsnæðis, svo sem ljós, hiti, ræsting og viðhald,
greiðist eftir þeim reglum sem gilda um sömu kostnaðarliði í reglulegu starfi skól-
ans. Annar kostnaður við námskeiðin skal að þriðjungi greiddur {ll' ríkissjóði.
að þriðjungi af sveitarfélögum og að þriðjungi innheimtur með námskeiðsgjöldum
af nemendum, sem þó skulu aldrei á einstökum námskeiðum fara yfir hámark sem
ákveðið skal í reglugerð. Slík reglugerðarákvæði skulu miða að þvi að ekki verði
óeðlilegt misræmi í námskeiðsgjöldum.

35. gr.
Föst laun skólastjóra, kennara og annarra starfsmanna, sem menntamálaráðu-

neyFð setur eða skipar, greiðist beint úr r ikissjóð]. Hluti ríkissjóðs i öðrum
kostnaði skóla, sem reknir ern af sveitarfélögum, skal greiddur mánaðarlega
samkvæmt áætlun sem menntamálaráðuneytið samþykkir. Uppgjör skal fara fram
árlega þegar endurskoðaðir reikningar liggja fyrir.
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36. gr.
Kostnaðarákvæði laga þessara skulu koma til framkvæmda svo fljótt sem auðið

er og eigi síðar en 1. janúar 1982. Skalrekstraraðild að einstökum skólastofnunum
breytt fyrir þann tíma til samræmis við ákvæði 31. gr. með samkomulagi milli við-
komandi aðila. Heimilt skal í þvi sambandi að leggja niður stofnanir eða sameina
tvær eða fleiri stofnanir í þvi skyni að tryggja hagkvæmt skipulag og eðlilega
rekstraraðild.

Við breytingar á rekstraraðild skólastofnana á þessum tíma skulu fasteignir
þær, Sem reistar hafa verið og notaðar til skólahalds, ásamt búnaði og tilheyrandi
lóðum vera áfram til afnota fyrir skólastarf án endurgjalds. Verði sú skólastarf-
semi, sem þannig er stofnað til, lögð niður innan fjögurra ára frá breytingunni skal
eignunum ráðstafað sameiginlega af þeim aðilum, sem áttu þær fyrir, og skipt milli
þeirra í samræmi við fyrri eignaraðild.

X. REGLUGERÐIR, GILDISTAKA LAGANNA OG UNDIRBúNINGUR AÐ
FRAMKVÆMD ÞEIRRA

37. gr.
Menntamálaráðunevtið setur nánari ákvæði í reglugerð um framkvæmd laganna.

Reglugerð getur teldð til framhaldsskólastigsins Í heild eða einstaks námssviðs, náms-
hrautar. skólagerðar eða skóla stofnunar. Auk þeirra atriða, sem vísað er til reglu-
gerðar í einstökum greinum laganna, skal í reglugerð m. a. kveða á um undirbúning
og forræði byggingarframkvæmda fyrir framhaldsskóla, svo og um skólareglur.

Við samningu reglugerða skal m. a. kveðja til fulltrúa frá framhaldsskólum, at-
vinnulífi og samtökum sveitarfélaga. Menntamálaráðunevtinu til aðstoðar við samræm-
ingu reglugerðanna skal vera starfshópur er Í eigi sæti, auk fulltrúa ráðuneytisins,
einn ful1trúi frá hverjum eftirtalinna aðila: Samtökum kennara á framhaldsskóla-
stigi, samtökum nemenda á framhaldsskólastigi, Alþýðusambandi Íslands, Vinnu-
veitendasambandi Íslands og Sambandi Íslenskra sveitarfélaga. Að jafnaði skal leita
álits framhaldsskólaráðs áður en reglugerðir eru gefnar út.

38. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda eins fl.iótt og við verður

komið að dómi menntamálaráðuneytis og eigi síðar en að liðnum 5 árum frá gildis-
töku, sbr. og 36. gr. Jafnframt falla úr gildi lagaákvæði er fara Í bága við lög þessi.
Eftirtalin lög um skóla á framhaldsskólastigi skulu gilda til bráðabirgða þar til
settar hafa verið reglugerðir um tilsvarandi námsbrautir, skólagerðir eða skóla-
stofnanir með þeim hætti sem mælt er fyrir um í 37. gr .. enda hafi Alþingi áður
gefist kostur á að marka stefnuna með samþykkt þing,sályktunar um meginefni
viðkomandi regluger-ðar. sbr. lokamálsgrein þessarar greinar.

Lög nr. 55/H171, um fiskvinnsluskóla,
- 14/1973, um heimild til að stofna fjölbrautaskóla.
- 10/1973. um Fósturskóla Íslands,
- 35/1962. um Hlúkrunarsköln Íslands,
- 81/1972. um heimild fyrir ríkisstjórnina til að stofna og reka hiúkr-

unarskóla í tengslum við Borzarsnltalann Í Revklavik,
- 6/1971. shr-. lög nr. 10n/ln74. nm Hótel- Og veitlngaskóla Íslands,
- 49/1n46. shr. 'Öl! nr. Rn/19!l2. um húsmæðrafræðslu.
- !lH/Hl7!l. um hússtjórnnrskóln,
- 68/1966, sbr. lög nr. 1R/H171 og lög nr. 68/1972. 11m iðnfræðslu. Ákvæði

laganna um löggildingu iðngreina, löggildingu iðnmeistara. réttindi Og
og skyldur iðnnema og meistara. námssamninga og meðferð mála er þá
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varða skulu þó halda gildi sínu þar til sett hefur verið ný löggjöf sem
tekur til þessara atriða;

- 37/1975, um Leiklistarskóla íslands,
- 35/1964, um Ljósmæðraskóla íslands,
- 12/1970, um menntaskóla,
- 38/1965, um MyndIista- og handíðaskóla íslands,
- 33/1U75, um Sjóvinnuskóla lslands,
- 22/1972, um Stýrimannaskólann í Reykjavik,-
- 1/1973, um stýrimannaskóla í Vestmannaeyjum,
- 67/1966, sbr. lög nr. 21/1973 og lög nr. 56/1974, um vélstjóranám,
- 51/1976, um viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi; þó skulu áfram

halda gildi sinu ákvæði 9. gr. þeirra laga um Samvinnuskólann og
Verslunarskóla íslands.

Menntamálaráðuneytið skal þegar hefja undirbúning að framkvæmd laganna,
Ill. a. með samningu námsskrár og öðrum ráðstöfunum er miða að samhæfingu
náms á framhaldsskólastigi. Getur ráðuneytið í því skyni hlutast til um eða heim-
ilað, að einstakir skólar víki frá tilteknum ákvæðum gildandi laga, enda sé um að
ræða tilhögun sem samrýmist meginstefnu þessara laga.

A þeim undirbúningstíma sem um ræðir í þessari grein skal menntamálaráðherra
flytja Alþingi ár hvert skýrslu um undirbúningsstarfið og kynna þinginu drög að
reglugerðum sem á döfinni eru hverju sinni samkvæmt 36. gr.

Ákvæði til bráðabirgða.

39. gr.
Í fyrstu 5 ára áætlun menntamálaráðuneytisins um skipan námsbrauta á fram-

haldsskólastigi og framkvæmdir til að koma þeirri skipan á, sbr. 12. og 19. gr. laganna,
skal lögð sérstök áhersla á uppbyggingu og eflingu verknámsbrauta. Skal miðað við
að þær framkvæmdir verði sem lengst komnar þegar lögin í heild koma til fram-
kvæmda, sbr. 37. gr.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Frumvarp til laga um framhaldsskóla hefur verið lagt þrisvar fyrir Alþingi,
þ. e. á 98., 99. og 100. löggjafarþingi en ekki hlotið afgreiðslu.

Frumvarpinu hefur verið breytt nokkuð miðað við síðustu gerð þess og eru
þessar breytingar helstar:

1. Teknar hafa verið inn breytingar og lagfæringar sem meiri hluti menntamála-
nefndar lagði til að gerðar yrðu á frumvarpinu á síðasta þingi.

2. Fjármálakafla frumvarpsins hefur verið breytt á þann veg að námsvistargjöld
hafa verið felld niður en í staðinn er gert ráð fyrir skylduaðild sveitarfélaga
að rekstri framhaldsskóla. Þá hefur stofnkostnaðarákvæðum verið breytt og er
nú gert ráð fyrir að ríkissjóður greiði stofnkostnað að fullu.

Eftirfarandi greinargerð svo og viðauki um skólaskipan og fjármál fram-
haldsskóla fylgdi siðustu gerð frumvarpsins nema hvað athugasemdum við einstakar
greinar hefur verið breytt til samræmis við áðurnefndar breytingar á frumvarpinu.
Þá hefur verið bætt við yfirliti um rekstrarkostnað framhaldsskóla árið 1977 og
skiptingu hans.

Hugmyndir um skiptingu framhaldsskólans í námssvið og námsbrautir svo og
umsagnir um frumvarpið, sem fylgdu síðustu gerð þess, eru ekki prentaðar með
þessari útgáfu og vísast til fyrri gerðar frumvarpsins um það efni.
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INNGANGUR
Ýmsar ástæður knýja á um endurskoðun framhaldsskólastigsins.
Lög um grunnskóla, sem samþykkt voru á Alþingi í maí 1~74, eru óðum að

koma til framkvæmda og það leiðir aftur til þess að óhjákvæmilegt er að samhæfa
nám í grunnskóla og framhaldsskóla.

A síðustu árum hefur eftirspurn eftir framhaldsnámi, að loknu gagnfræðaprófi
og landsprófi miðskóla, farið vaxandi og jafnframt hefur mjög ákveðið verið óskað
eftir auknu og fjölþættara námi miðað við það sem kostur hefur verið á til þessa.

Þetta hefur leitt í ljós ýmsa annmarka á núverandi skipulagi. Námsbrautir hafa
verið lokaðar að meira og minna leyti. Réttindi nemenda hafa í mörgum tilvikum
verið óljós. Markmið náms og kennslu hefur oft verið lítt skilgreint og val náms-
efnis virðist í sumum tilvikum vera handahófskennt. Þá hefur hlutdeild ríkissjóðs
í stofn- og rekstrarkostnaði skóla verið háð þvi um hvers konar nám var að ræða.
Þessir ágallar eiga sér eðlilegar orsakir, en þær verða ekki raktar hér.

Ýmislegt hefur verið gert til þess að lagfæra verstu ágallana en þessi viðleitni
hefur nær eingöngu beinst að afmörkuðum brautum framhaldsskólastigsins, og
þess ekki verið gætt, að stigið myndar i raun eina samvirka heild, sem verður að
vera í eðlilegum tengslum við aðliggjandi skólastig. Úrbætur, sem gerðar hafa verið,
hafa þvi stundum ekki reynst til frambúðar.

Að undanförnu hefur margt verið rætt og ritað um skipan náms á þessu skóla-
stigi. Lög og reglugerðir um einstaka skóla hafa verið tekin til endurskoðunar og
ný löggjöf verið sett m. a. um viðskiptamenntun. Nefndir hafa verið skipaðar til
þess að fjalla um veigamikla þætti framhaldsskólans. Má þar t. d. nefna Verk- og
tæknimenntunarnefnd sem skilaði í júlí 1~71 ýtarlegri greinargerð um verk- og
tæknimenntun á Íslandi, Iðnfræðslulaganefnd sem skilaði tillögum um þróun verk-
menntunar í desember 1975,nefnd sem endurskoðaði lög um hjúkrunarnám og skil-
aði tillögum í júlí 1976og ýmsa starfshópa sem hafa undirbúið stofnun fjölbrauta-
skóla.

Öll þessi vinna og athuganir, sem gerðar hafa verið, hafa beinst að afmörk-
uðum sviðum framhaldsskólastigsins en ekki að skólastiginu í heild. Þrátt fyrir þetta
hefur umræðan um einstaka þætti og endurskoðun þeirra leitt til þess að smátt og
smátt hafa komið fram hugmyndir um æskilegt skipulag framhaldsskólanna er hafa
hnigið mjög í eina átt en þó ekki verið felldar i eina heild.

Hinn 25. nóvember 1974 skipaði menntamálaráðherra nefnd til þess að gera
tillögur um breytta skipan náms á framhaldsskólastigi. Í nefndinni áttu sæti eftir-
taldir deildarstjórar í menntamálaráðuneytinu:

Hörður Lárusson, sem var formaður nefndarinnar,
Arni Gunnarsson,
Indriði H. Þorláksson og
Stefán Ól. Jónsson.
Nefndin skilaði frumtillögum til menntamálaráðherra 21. júli 1976 til þess að

gera honum grein fyrir meginhugmyndum sinum.
Þá hafði nefndin kynnt og rætt ýmsa þætti tillagnanna á fundum með kenn-

urum og skólastjórum við grunnskóla og framhaldsskóla og fleiri aðilum.
Dagana 8. og 9. október 1976 boðaði ráðuneytið til ráðstefnu á Hótel Esju í

Reykjavík með þátttöku manna frá skólum og atvinnulífi. Voru tillögurnar frá 21.
júlí kynntar og ræddar í starfshópum. Menntamálaráðherra fól siðan nefndinni a8
endurskoða tillögurnar með hliðsjón af þvi sem fram kom á ráðstefnunni og hefur
nefndin nú lokið þeirri endurskoðun. Auk þess hafa ýmsum þáttum verið gerð fyllri
skil og .llýjum bætt vi8.

Tillögur nefndarinnar fjalla um heildarskipulag náms á framhaldsskólastigi og
eru þvi gerðar án tillits til einstakra stofnana. Nefndin lagði fyrst og fremst áherslu
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á að afla almennra upplýsinga um nám og námsbrautir en umfjöllun um málefni
stofnana kemur aðallega til á síðara stigi þegar afstaða hefur verið tekin til þeirra
skipulagstillagna sem hér liggja fyrir.

MEGINTILLÖGUR
Nefndin leggur til að komið verði á samræmdum framhaldsskóla sem felur Ill. a.

í sér eftirfarandi:
1. Öllum sem lokið hafa grunnskólanámi skal standa til boða eins til fjögurra ára

nám, hvort sem stefnt er að sérhæfingu til starfs, almennu námi eða undirbún-
ingi til náms á háskólastigi. Leitast skal við að hafa góða menntunaraðstöðu
fyrir alla, hvar sem þeir eru búsettir á landinu.

2. Framhaldsskólinn skal skipulagður sem ein samræmd heild, en er hér greindur í
8 meginnámssvið til hagræðingar, sem hvert um sig greinist í námsbrautir. Nám
á hverri námsbraut miðar að almennri menntun og undirbúningi til framhalds-
náms eða sérhæfingu til starfs eftir því hvernig námsáföngum er raðað saman.
Námslok geta orðið í námi eftir eitt, tvö, þrjú eða fjögur ár eftir því að hvaða
marki er stefnt. Þótt gert sé ráð fyrir skilgreindum námslokum eftir eitt ár
eða fleiri, getur hver einstaklingur, sem hættir námi, haldið áfram síðar á sömu
námsbraut eða annarri og fengið að fullu viðurkenndar þær einingar sem hann
hefur áður aflað sér.
Markaðar skulu leiðir til framhaldsnáms af öllum brautum.

3. Nám í framhaldsskóla skal skipulagt í námsáföngum og hver áfangi metinn til
eininga sem miðast við eina kennslustund á viku í eitt skólaár, eða tvær á einni
önn. Með námseiningu er átt við það magn námsefnis sem telst hæfilegt fyrir
meðalnemanda á fyrrgreindum tíma. Er þá einnig meðtalin nauðsynleg heima-
vinna og gildir þetta bæði um verklegt og bóklegt nám. Sömu námseiningu nu
kenna á mislöngum tíma allt eftir getu og hæfileikum þeirra nemenda sem
hlut eiga að máli. Hver námsáfangi skal hafa fullt gildi þótt nemandi flytjist
milli námsbrauta, ef námsáfanginn heyrir til þeirri námsbraut sem skipt ('J'

yfir á. Í þessu tilliti geta tveir eða fleiri áfangar verið jafngildir enda þótt inni-
hald þeirra sé ekki nákvæmlega það sama.

4. Lagt er til að framhaldsskólar eigi hlut að fullorðinsfræðslu. Skulu fullorðnir eiga
aðgang að reglulegum námsáföngum skólanna og auk þess er gert ráð fyrir að
kennsluaðstaða í framhaldsdeildum verði nýtt fyrir almenna fræðslustarsemi.

5. Gefnar skulu út námsskrár og skulu þær marka meginstefnu i námi og þjálfun
nemenda hvort heldur námið fer fram í skóla eða á vinnustað. Við gerð náms-
skrár skal taka mið af nauðsynlegri þekkingu, þjálfun i starfi og/eða undir-
búningi til áframhaldandi náms svo og mismunandi námshæfni nemenda. Leit-
ast skal við að tryggja samræmingu náms í sömu námsgrein á mismunandi náms-
brautum eftir því sem unnt er en jafnframt nauðsynlega sérhæfingu eftir náms-
markmiðum.

6. Skipan námsbrauta á skólastofnanir skal haga með tilliti til aðstæðna og koma
eftirtaldir kostir til greina: Mismunandi brautir innan sömu stofnunar, stjórn-
unarlega tengdar brautir í aðskildum stofnunum eða stakar brautir i sérgreind-
um stofnunum. Þar sem nemendafjöldi og önnur skilyrði leyfa skal leitast við
að sameina mismunandi námssvið eða brautir í einni skólastofnun. Stefnt skal
að því að i hverjum landshluta verði eins fjölbreytilegt val námsbrauta og við
verður komið. Nýtt verði sem best það skólahúsnæði sem nú er fyrir hendi í
landinu.

7. Námstaður er hver sú stofnun sem sett hefur verið á fót til að annast ákveðna
námsþætti innan heildarskipulagsins eða hefur hlotið opinbera viðurkenningu
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til þess. Auk skóla geta skólaverkstæði og fyrirtæki eða stofnanir verið nám-
staðir.
Skólinn skal vera þungamiðja hverrar námsbrautar og annast fræðilegan undir-
búning og menntun, faglega og almenna. Ennfremur skal skólinn hafa umsjón
með þeim þáttum námsins sem fara fram utan hans. Skólaverkstæði annast
verklega undirbúningsmenntun og þjálfun. Fyrirtæki eða stofnun annast þá
verklega þætti námsins sem nátengdástir eru því starfi sem menntunin miðast
við og verða ekki aðskildir frá því.

8. Miðað er við að tvö fyrstu ár framhaldsskólans verði kostuð sameiginlega af ríki
og sveitarfélögum eftir hliðstæðum meginreglum og gilda um grunnskóla, en
kostnaður af námi umfram tvö fyrstu árin greiðist af ríkissjóði. Lagt er til að
tekið verði upp námsvistargjald sem lögheimiIissveitarfélag greiðir vegna þeirra
nemenda sem tvö fyrstu skólaárin sækja skóla sem reknir eru af öðrum sveitar-
félögum eða skóla fyrir mjög sérhæft nám sem reknir eru af ríkinu.

9. Sett verði heildarlöggjöf um samræmdan framhaldsskóla og reglugerðir um
einstakar námsbrautir og stofnanir eftir því sem nauðsynlegt kann að reynast.

ÁSTAND OG ÞRÓUN
Skólar þeir sem nú starfa á framhaldsskólastiginu hafa verið stofnaðir til að

veita almenna bóklega menntun og til að sinna ákveðnum þörfum atvinnulífsins.
Markmið skólanna voru upphaflega skilgreind með hliðsjón af þessum þörfum ~g
í samræmi við aðstæður á þeim tíma. Sérstök lög hafa verið sett fyrir hvern skóla
eða tegund skóla þar sem kveðið er á um inntökuskilyrði, námsgreinar, próf, rétt-
indi að námi loknu og stjórn skólans. Hins vegar hafa hvorki lög né reglugerðir
um skólana tryggt að starfsemi þeirra þróaðist i samræmi við breytingar á þjóð-
félagsháttum. Skipulagning skólastarfsins i heild hefur eðlilega verið nær eingöngu
i höndum starfsliðs skólanna og val námsefnis og annarra viðfangsefna i flestum
tilvikum í höndum einstakra kennara sem fóru þá eftir eigin viðhorfum og reynslu.

Að jafnaði hafa námskrár ekki verið gefnar út og nýir kennarar hafa þvi haft
við lítið að styðjast annað en kennsluefni, bækur og önnur gögn, frá fyrirrenn-
urum sinum og i sumum tilvikum hafa þeir skipulagt nám og kennslu á nýjan leik
i samræmi við eigin skoðanir einvörðungu. Samvinna milli skóla er lítil eða nánast
engin nema helst þeirra sem starfa skv. sömu lögum, t. d. menntaskólanna, og jafn-
vel innan sömu stofnunar er takmörkuð samvinna milli kennara.

Þetta fyrirkomulag, sem hér hefur "erið lýst, hefur m. a. leitt til þess að náms-
brautir hafa verið einangraðar í þeim skilningi, að nemendur hafa ekki átt greiða
leið til áframhaldandi náms og flutningur milli námsbrauta hefur verið ýmsum
annmörkum háður. Þá hafa starfshættir skólanna vart fylgt þeirri þróun sem orðið
hefur á ýmsum sviðum þjóðlífsins og þeir svara ekki eins vel nú og áður þeim
kröfum sem til þeirra eru gerðar.

Breytingar fl búsetu i landinu og breyttir atvinnuhættir valda þvi að forsendur
fyrir staðsetningu skóla og ákvörðun um verkefni þeirra eru nú aðrar en áður.
Auk þess eru sífellt að koma fram kröfur um menntun og þjálfun fólks i nýjum
starfsgreinum jafnframt því sem aðrar hverfa. Þannig hníga rök að þvi, að ýmsar
núverandi skólastofnanir verði betur nýttar til annarra hluta en mí er, og má Í því
sambandi benda á að þrátt fyrir aukna eftirspurn eftir framhaldsnámi er mjög lítil
aðsókn að sumum framhaldsskólanna, t. d. húsmæðraskólunum.

Yfirleitt hefur verið gert ráð fyrir, að skóli hefði aðeins eina námsbraut innan
sinna vébanda og stofnun þeirra við það miðuð. ÞÓ er að verða breyting á þessu
með tilkomu fjölbrautaskólanna. V(~gnafámennis og strjálbýlis hérlendis eru fáir
nemendur lÍ hverri námsbraut og er ljóst, að rekstur skóla hlýtur oft að verða óhag-
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kvæmur frá fjárhagslegu sjónarmiði og þvi mikilvægt að leita hagkvæmra leiða í
þessu efni.

Á síðustu árum hefur komið fram tilhneiging í þá átt að herða inntökuskilyrði
á sumar námsbrautir á framhaldsskólastigi, t. d. að krefjast stúdentsprófs sem jafn-
gildir nánast því að flytja námið á háskólastig. Ástæðurnar eru m. a. þær að talið
hefur verið nauðsynlegt að bæta undirbúning nemenda áður en sérnámið hefst, við-
leitni til að hækka stöðu viðkomandi stétta og bæta launakjör þeirra. Það er eðli-
legt að forsvarsmenn skóla vilji fá nemendur sem allra best undirbúna og þessar
aðgerðir eru að því leyti réttlætanlegar, a. m. k. í sumum tilvikum, ekki síst vegna
þess, að skólarnir hafa ekki að jafnaði fylgt þjóðfélagsþróuninni á undanförnum
árum. Hins vegar er flutningur sérnáms milli skólastiga í sjálfu sér engin trygging
fyrir þvi, að hæfara fólk komi til starfa á viðkomandi sviði, og þó bæta þurfi undir-
búning nemenda er ekki þar með sagt, að nauðsynlegt sé að miða við 4ra ára bók-
legt nám að loknum grunnskóla, eða stúdentspróf. Kemur ekki siður til álita að
bæta það undirbúningsnám sem fyrir er.

Uppbygging og skipulagning námsins skiptir hér höfuðmáli. Námið þarf að
mynda samstæða heild allt frá þvi, að nemandinn kemur i grunnskóla og til þess
er framhaldsnámi hans lýkur. Námsinnihaldið hlýtur að grundvallast á þeim mark-
miðum sem náminu eru sett á hverju stigi, hvort sem um er að ræða verklegt eða
bóklegt nám.

Nefndin litur svo á að breytingar á núverandi skipan framhaldsskólanna eigi
að miðast við það að bæta úr núverandi ágöllum og stuðla jafnframt að því, að
þróun skólanna sé samstiga þróun þjóðfélagsins. Slíkar breytingar grundvallast á
breyttu inntaki námsins eða nánari skilgreiningu þess sem fyrir er, og tengslum við
atvinnulifið.

Nefndin telur æskilegast að núverandi skólakerfi þróist smám saman í það
horf sem lýst er i greininni hér á eftir um samræmdan framhaldsskóla. Í þessu
sambandi má hugsa sér ýmsar leiðir, en hér verður bent á tvær:
1) Hafin verði endurskipulagning og samhæfing þeirra námsbrauta sem fyrir eru

og eru nokkuð fast mótaðar, síðan teknar fyrir smátt og smátt þær sem ekki
eru i eins föstum skorðum og loks nýjar brautir.

2) Hafin verði endurskoðun framhaldsskólastigsins í heild og ætlaður til þess
nokkuð rúmur tími, t. d. 2-3 ár. A þessu tímabili verði flestar námsbrautir
framhaldsskólans skipulagðar eins nákvæmlega og unnt er og nýskipanin síðan
látin koma til framkvæmda samtímis á öllum námsbrautum á fyrsta ári fram-
haldsskólans. Næsta ár á eftir komi hún síðan til framkvæmda á 2. ári o. s. frv.
Jafnframt verði undirbúningstíminn notaður til að aðlaga skólakerfið að væntan-
legri nýskipan.
Nefndin leggur áherslu á, að ekki verði stofnað til nýrra námsbrauta fyrr en

þær hafa verið að fullu skilgreindar bæði að þvi er varðar innihald og lokamark.

MARKMIÐ FRAMHALDSSKÓLA
Nefndin telur að markmið framhaldsskóla megi skilgreina efnislega sem hér

segir:
1) að veita nemandanum almenna þekkingu og sjá honum fyrir viðfangsefnum sem

auka alhliða þroska hans, auðvelda honum skilning á mannlegu samfélagi og
virka þátttöku i þvi,

2) að veita nemandanum nauðsynlegan undirbúning undir störf og/eða áframhald-
andi nám.
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Þessi grundvallarmarkmið telur nefndin svara til þeirra viðhorfa til fram-
haldsskólans sem nú virðast ríkjandi og birtast m. a. í kröfum um að skólinn skuli
1) veita nemendum nauðsynlega þekkingu og þjálfun til starfa í atvinnulífinu,
2) veita nemendum nauðsynlega undirbúningsþekkingu til áframhaldandi náms,
3) veita nemendum almenna þekkingu sem gerir þeim kleift að njóta þeirra menn-

ingarverðmæta sem við eigum. bæði í starfi og tómstundum,
4) efla siðgæðisvitund nemenda og kenna þeim tillitssemi í samskiptum við aðra,
5) gera nemendur færa um að taka sjálfstæða afstöðu til þeirra mála sem eru

efst á baugi á hverjum tíma og afla sér nauðsynlegra gagna og upplýsinga sem
til þess þarf.
Að áliti nefndarinnar eru framangreind markmið framhaldsskólans, þ. e. hin

almennu og faglegu, óaðskiljanleg. Þjóðfélag nútímans einkennist af fjölbreytileika
og margvíslegum tengslum félagslegra þátta sem mótast af mismunandi hagsmunum
og lífsviðhorfum. Aukin þekking á öllum sviðum svo og greiðari aðgangur að marg-
víslegum upplýsingum hefur áhrif á þróunina, en jafnframt eykst vandi einstaklings-
ins, þegar að því kemur að velja og hafna. 1 slíku þjóðfélagi skiptir miklu fyrir
einstaklinginn að hann hafi góðan skilning á sem flestum þáttum þess og samspili
þeirra og geti á hverjum tíma metið þarfir sínar, hagsmuni og stöðu með tilliti til
heildarinnar.

Fagleg þekking er mikilvæg forsenda fyrir árangri í starfi en tryggir hann ekki
ein, hætt er við, að sá standi höllum fæti sem skortir þekkingu á hinu félagslega
sviði. Framhaldsskólanum ber því að stuðla að auknu sjálfræði einstaklinganna i
faglegu, menningarlegu og félagslegu tilliti.

Það er almennt viðurkennt að forðast beri mismunun í aðstöðu á hinum ýmsu
sviðum samfélagsins. Í þessu efni hlýtur skólinn að leggja sitt af mörkum með því
að skapa þau skilyrði fyrir einstaklinginn, að hann geti áttað sig á og metið þá
möguleika sem honum standa til boða á sviði menntunar og starfs.

Nú á tímum breytist nauðsynleg þekking til ákveðinna starfa tíðum á skemmri
Uma en einni starfsævi og það er algengt að menn skipti um starf, jafnvel oftar en
einu sinni. Það er því nauðsynlegt að móta markmið fagmenntunar með þeim hætti,
að auk tíma- og starfshundinnar hæfni verði einnig lögð rækt við hina almennu
menntun sem auðveldar aðlögun að breyttum aðstæðum og nýjum störfum siðar á
ævinni.

Eitt af því sem miklu skiptir fyrir æskilega þróun islensks samfélags er, að
menntun sé skipulögð á þann veg, að nemandinn hafi jöfn tækifæri til að öðlast
hæfni til starfa og fullnægja almennum menntunarþörfum sinum. Hér á landi hafa
ríkt mismunandi viðhorf til verklegrar menntunar og bóklegrar og þessar tegundir
náms búa við ójafna aðstöðu. Þeim sem farið hafa bóknámsleiðina hafa staðið
flestar leiðir opnar til áframhaldandi náms og starfa. Hins vegar hafa verknáms-
brautir í flestum tilvikum verið lokaðar og nemendur haft takmarkaða möguleika
til að skipta um námsbraut eða til framhalds. Á þessu hefur þó orðið nokkur
breyting hin síðari ár og þarf að stuðla að því, að sú þróun haldi áfram. Þá hefur
þróun byggðar í landinu m. a. leitt til þess að búseta nemenda hefur veruleg áhrif
á það hvaða framhaldsnám þeir velja eða hvort þeir yfirleitt halda áfram námi ati
loknum grunnskóla.

Það hlýtur því að vera höfuðnauðsyn að jafna möguleika nemenda til náms
hvar svo sem þeir eru búsettir á landinu og ennfremur að tryggja, að möguleikar
til áframhaldandi náms fylgi jafnt öllum námsbrautum.

Til þess að unnt verði að ná þeim markmiðum, sem hér hafa verið nefnd, þarf
framhaldsskólinn að veita margvisleg tældfæri til náms bæði á bóklegu og verklegu
sviði. Kennsluskipan þarf :lð vera með þeim hætti, að tekið sé tillit til hæfni og
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áhugamála nemenda jafnframt því sem fullnægt er öllum markmiðum sérhæfðra
námsbrauta.

í þessu skyni verður nauðsynlegt að gera umtalsverðar breytingar á skipulagi
framhaldsnáms frá þvi sem nú er og telur nefndin, að þessu verði best náð með
nám skipan sem hér eftir verður nefnd samræmdur framhaldsskóli.

SAMRÆMDUR FRAMHALDSSKÓLI

Lög nr. 63/1974 um grunnskóla gera ráð fyrir því að kennsluskipan í grunn-
skóla verði sveigjanlegri og námsframboð fjölbreyttara en verið hefur til þessa og
er sérstök áhersla lögð á verklegt nám í efstu bekkjunum. Ákvæði laganna eru
ru. a. túlkuð þannig, að allir nemendur skulu hafa sömu tækifæri til náms og þeim
ekki skipt í námshópa eftir árangri í námi eingöngu, auk þess sem þeir skulu geta
'Valið sér námsgreinar og viðfangsefni að nokkru marki í samræmi við hæfileika
sína og áhugamál. 1 samræmi við þetta er gert ráð fyrir að verulegur hluti náms
í efstu bekkjum grunnskólans, og þá einkum 9. bekk, verði valfrjálst nám bæði
verklegt og bóklegt.

Nefndin miðar við stefnumörkun um grunnskólann sem gengur út frá því að:

1) allir nemendur sem ljúka námi i grunnskóla eigi kost á einhverju námi í fram-
haldsskóla,

2) val í grunnskóla takmarki ekki réttindi nemenda til framhaldsnáms.
Þannig er gert ráð fyrir því, að allir nemendur sem ljúka námi í grunnskóla

hafi, að fullnægðum tilteknum lágmarks skilyrðum um námsárangur, hlotið undir-
búning til náms á hvaða braut framhaldsskólans sem vera skal. Hins vegar er
eðlilegt að vissar greinar sem nemandi velur Í grunnskóla geti auðveldað honum,
og e. t. v. stytt, nám á vissum brautum framhaldsskólans án þess að um sérstök
réttindi verði að ræða og án þess að nám í þessum greinum megi gera að inntöku-
skilyrði i brautir.

Samræmdur framhaldsskóli er skipulagður sem ein heild bæði að því er varð-
ar uppbyggingu náms og skólastofnana. Skipulagningin er tvíþætt og beinist bæði
að innri og ytri skipulags þáttum.

Hin innri starfsemi tekur mið af námsefni og öðrum námsgögnum, náminu
sjálfu, kennslu og námsmati. Hin ytri starfsemi lýtur m. a. að stjórnun, tengslum
skólans við stofnanir utan hans og fjármálum. Eðlilegt samspil þessara þátta er
forsenda þess, að skólastarfið skili viðhlítandi árangri og gildir það jafnt um bók-
legt og verklegt nám.

Hér á eftir verður aðallega fjallað um námsefni og skiptingu þess í einingar.
Í námsbrautarlýsingum eru einstakar námsbrautir aðgreindar enda þótt inni-

hald þeirra geti að verulegu leyti verið hið sama. Þá er rétt að geta þess að
lengd námsbrauta, eins og hún birtist í tillögum nefndarinnar, grundvallast ekki
á ítarlegri athugun á inntaki námsins né markmiðum, heldur er fyrst og fremst
miðað við það fyrirkomulag sem verið hefur ráðandi, enda þótt nefndin hafi gert
nokkrar tillögur til breytinga og farið þar bæði að eigin mati og eftir ábendingum
annarra. Ekki er ósennilegt að þegar sérfróðir aðilar hafa fjallað um inntak ein-
stakra brauta verði gerðar breytingar á þessum tillögum nefndarinnar.
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Til frekari glöggvunar á því hvernig ber að túlka einstakar námsbrautir, eins
og nefndin hefur hugsað þær, verður hér tekið dæmi af heilbrigðissviði.

Skólaár I 10 11 12 13

Grunnskólapróf

Þær brautir, sem myndin symr, ber að líta á sem dæmi um þær námsleiðir
sem nemendur eiga völ á. Þessar námsleiðir hafa að hluta til sameiginlegt náms-
efni og þær ber alls ekki að skoða sem sjálfstæðar stofnanir.

Nefndin gerir ráð fyrir að á fyrsta ári sé verulegur hluti námsins sameiginlegur
þó að einhver aðgreining komi fram þá strax. Þessi aðgreining er i þvi formi, að
nemendur velja sér greinar í samræmi við það lokamark sem þeir stefna að. A 2.
ári eru enn allmargir þættir sameiginlegir með námsbrautunum, þó ekki i eins rík-
um mæli og á 1. ári. Með aukinni sérhæfingu minnka möguleikarnir á samkennslu.

Eins og hér hefur verið bent á, taka nemendur á ritarabraut einhverja náms-
áfanga með nemendum á hjúkrunarfræðibraut. Nefndin telur líklegt að aðra áfanga,
sem þessir nemendur þurfa að taka, sé að finna á almennri bóknámsbraut og al-
mennri viðskiptabraut, þannig að þótt þessi námsbraut sé sýnd sérstaklega, þá er
mikill meiri hluti þeirra námsáfanga, sem þar eru, sameiginlegir með öðrum braut-
um.

Það sem hér hefur verið sagt gildir að verulegu leyti um aðrar námsbrautir.
Eitt megineinkenni samræmds framhaldsskóla er samhæfing námsbrauta og

sveigjanleg námskipan.
Að þvi er samhæfingu varðar þá er a. m. k, um tvo möguleika að ræða. Í fyrsta

lagi má hugsa sér námskjarna. sem er sameiginlegur með öllum námsviðum a. m. k.
á fyrsta ári, og allir nemendur taka. Í öðru lagi kjarna sem er sameiginlegur með
mismunandi brautum innan sama sviðs, sbr. hér að ofan, eða á skyldum sviðum og
getur hann í vissum tilvikum verið verulegur hluti heildarnámsins.

Samhæfingin leiðir til sveigjanleika sem felst í þvi að auðveldara verður fyrir
nemendur að skipta um námsbraut við lok tiltekins áfanga og staða nemenda gagn-
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vart einstökum brautum ætti í öllum tilvikum að vera skýr. Þá er einnig miðað
við að nemendur geti, að nokkru marki, valið sér greinar að eigin ósk.

Sérhæfing í námi fer vaxandi eftir því sem á líður og verða þá jafnframt minni
möguleikar til samhæfingar, en við skipulagningu námsins er nauðsynlegt að sjá
til þess að námsbrautir lokist ekki heldur eigi nemendur alltaf leið til framhalds-
náms, ef þeir óska, án óeðlilegra tafa.

Myndin hér að neðan er tekin úr áðurnefndum brautalýsingum. Gert er ráð
fyrir, að nám á verslunarbraut sé að hálfu verklegt og að hálfu bóklegt og bók-
lega hlutann á nemandinn að geta tekið, a. m. k. að einhverju leyti, með öðrum
nemendum á sama sviði.

Skólaár I 10 11 12 13

Grunnskóli

Verslunarbraut

Nemandi, sem lýkur tveggja ára námi á verslunarbraut en óskar síðar að halda
áfram námi á stjórnunarbraut, hefur vegna þess hve verklega námið var gildur þátt-
ur í námi hans, ekki nægilegan undirbúning í bóklegum greinum til þess að geta
hafið nám á 3. ári. Hins vegar fær hann bóklega námið að fullu viðurkennt og
getur því hafið nám á 2. ári á stjórnunarbraut.

Sami námsáfangi hefur sama gildi á öllum þeim námsbrautum þar sem hann
er skilgreindur hluti námsins. Nemandi, sem skiptir um braut, þarf því aðeins að
bæta við sig þeim áföngum, sem hann hefur ekki tekið, en teljast nauðsynleg undir-
staða vegna áframhaldandi náms á þeirri braut sem hann flytur inn á.

Tveir eða fleiri námsáfangar geta verið jafngildir, þegar um er að ræða flutn-
ing nemenda milli brauta, enda þótt innihald þeirra sé ekki nákvæmlega það sama.

Til þess að varpa skýrara ljósi á það sem hér hefur verið sagt verður tekið
dæmi um skiptingu námsgreinarinnar A i áfanga og röðun þeirra, miðað við eina
námsbraut á hverju sviði.

Gert er ráð fyrir að greininni sé skipt i 8 áfanga, A 1, A 2, ... A 8, og hún kennd
á öllum önnum fjögurra ára námsbrautar, Afangar verða þó væntanlega fleiri i
raun m. a. til þess að gefa nemendum tækifæri til að velja mismunandi viðfangs-
efni í greininni og gera námið fjölbreyttara.

Námsvið/önn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Alm. bók. ............ Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
Búfr.sv. .............. Al A2
Heilbr.sv. ............. Al A2 A3
Listasv. ............... Al A2 A6
Tæknisv. .............. Al A2
Uppeldissv, ............ Al A2 A5 A6 A8
Viðsk.sv. .............. Al A2 A7 A8
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1. dæmi: Nemandi á almennu bóknámssviði hefur lokið þar einu námsári með
fullnægjandi árangri og þar með áföngum Al og A2. Nemandinn breytir nú til, fer
inn á námsbraut á tæknisviði og hyggst ljúka þar sveinsprófi. Þar sem áður nefndir
tveir áfangar eru skilgreindur hluti af námsefni þessarar siðarnefndu brautar fær
nemandinn þær að fullu viðurkenndar.

2. dæmi: Gerum ráð fyrir að nemandinn í 1. dæmi hafi verið búinn að ljúka tveim-
ur árum á almennu bóknámssviði áður en hann skipti um braut. Þar með hefur
hann lokið áföngum Al, A2, A3 og A4. Nú eru áfangarnir A3 og A4 ekki hluti af
námsefni þeirrar brautar sem hann fer inn á og nýtast honum því ekki miðað við
það lokamark sem hann stefnir að. Hins vegar nýtast þessir áfangar, ef nemandinn
siðar hyggur á áframhaldandi nám sem t. d. veitir rétt til náms í háskóla.

Sú skipting námsefnis i áfanga sem hér hefur verið lýst gerir það að verkum,
að tiltekinn skóli þarf ekki að einbeita sér að einni námsbraut enda er það ekki
æskilegt, nema þegar um verulega sérhæfingu er að ræða. Ýmsir skólar eiga að geta
annast grunnnám á nokkrum brautum, og hluta af sérnámi. þó ljúka verði þvi i sér-
skóla.

Til þess að þetta sé mögulegt þarf að samræma starfsemi stofnana að vissu
marki. ÞÓ er nauðsynlegt að einstakir skólar hafi nokkurt sjálfræði i vali við-
fangsefna og starfsháttum. Verksvið skóla getur ákvarðast af ýmsu m. a. fólksfjölda
á viðkomandi stað, athafnalífi, skólahúsnæði og búnaði, svo og starfsliði.

Sú skipan sem hér hefur verið lýst gerir í rauninni ekki kröfu um breytingu
á núverandi stjórnkerfi skólanna né hlutverki þeirra. Hins vegar hníga ýmis rök
að því. að núverandi skólastofnanir taki upp fjölbreyttari viðfangsefni en þeir
sinna nú. Þá kemur einnig til álita. að sameina tvo eða fleiri skóla undir sömu stjórn
til þess að stuðla að fjölbreyttara námsframboði og um leið meiri samræmingu í
starfi skólanna. Þetta atriði á m. a: að geta stuðlað að góðri nýtingu þeirra skóla-
stofnana sem mí eru til i landinu.

Að Því er varðar skipan námsbrauta á skólastofnanir koma eftirtaldir mögu-
leikar til athugunar:

1) Mismunandi brautir innan sömu stofnunar t. d. fjölbrautaskólar.
2) Stjórnunarlega tengdar brautir i aðskildum stofnunum, t. d. þegar tveir eða

fleiri skólar eru sameinaðir undir eina stjórn.
3) Stakar brautir Í sérgreindum stofnunum og má sem dæmi nefna sérskólana.

Nefndin telur að kostir þessa skipulags, sem hér hefur verið lýst i grófum
dráttum, séu margir og að með vel undirbúinni framkvæmd megi komast fyrir
marga þá galla sem eru á núverandi kerfi. Betur verður séð fyrir þörfum nem-
enda og auðveldara verður að mæta þeim vandamálum sem orsakast af mismunandi
námsgetu þeirra. Þá ætti nýting skólahúsnæðis, kennslubúnaðar og kennslukrafta
að verða mun betri en nú er.

Það er hins vegar ljóst, að uppbygging þessa kerfis er mjög umfangsmikið
og tímafrekt verk. Það er ekki að fullu ljóst, fyrr en það hefur verið kannað, að
hve miklu leyti unnt er að samhæfa námsbrautir eða hvað unnt er að koma við
miklum sveigjanleika. Þetta er eitt þeirra atriða sem þarf að kanna gaumgæfilega
jafnhliða því sem unnið er að námskrárgerð.

STUNDASKRÁ
Nefndin telur hæfilegt að vinnuvika nemenda í framhaldsskóla miðist að jafnaði

við 40 klst. á viku og þar af verði kennslustundir 36 (40 mín.) sem hámark nema
um sé að ræða kennslustundir sem ekki krefjast heimavinnu, þá sé heimilt að hafa
þær fleiri.

Nefndin gerir eftirfarandi tillögu um skiptingu kennslustunda milli námsgreina
á 1. ári framhaldsskólans.
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Kjarni:
Íslenska .
Samfélagsgr.") .
íþróttir .

Kjörsvið: .
Valgreinar: .

4 st.
4-
2-

20 --
6-

10 st.
eða 22-

4-
36 st. 36 st.

Erlend tungumál og stærðfræði eru veigamildir námsþættir á flestum náms-
brautum. Hins vegar er líklegt að viðfangsefnin innan greinanna verði nokkuð mis-
munandi eftir námssviðum og e. t. v. námsbrautum en engu að síður geta samsvarandi
námsáfangar verið jafngildir og hafn fullt yfirfærslugildi þegar nemandinn flytur
milli námsbrauta.

Þótt nefndin hafi ekki skipað listgreinum í kjarna er henni ljóst að þær eru
mikilvægur þáttur í menningarlegu uppeldi þjóðarinnar og leggur áherslu á, að
skólar hafi fjölbreytt framboð á þessu sviði. Þátttaka verði. frjáls og stundir ekki
nauðsynlega á stundaskrá, en samt innan þess timaramma, sem nemandinn á að
skila á viku hverri. Gildir þetta jafnt um öll námsárin.

Nefndin telur rétt, að kannað verði gaumgæfilega hvort ekki sé unnt að koma
við hliðstæðri námsskipan á 2. og e. t. v. 3. ári og hér hefur verið gerð tillaga uni
fyrir 1. ár.

Nefndin telur hins vegar ekki raunhæft, á þessu stigi, að gera tillögu um skipt-
ingu kennslustunda milli námsgreina á 2., 3. eða 4. ári þar eð þarfir einstakra náms-
brauta eru ekki ljósar og ákvörðun í þessu efni kallar á ítarlega athugun og sam-
starf margra aðila.

NÁMSKRÁRGERÐ
Núverandi námskrár skólanna eru i mörgu ófullkomnar. Oft er aðeins um að

ræða bókaskrár og er þá gjarnan tilgreint hvaða kafla bókanna skuli lesa. Markmið
náms og kennslu í mörgum greinum eru óljós eða hafa aldrei verið sett fram, ábend-
ingar um kennslu og kennsluaðferðir eru af skornum skammti og lítið tillit er tekið
til mismunandi áhugamála og námsgetu nemenda, námskröfur ekki skilgreindar,
leiðir milli námsbrauta lokaðar og fleira má nefna. ÞÓ skal þess getið að i einstaka
skólum hefur verið gert verulegt átak í þessum efnum á síðustu árum.

Einn veigatnesti þátturinn i endurskipulagningu framhaldsskólastigsins er gerð
samræmdrar námskrár fyrir allt stigið. Auk þess sem þarf að skilgreina hlutverk
einstakra námsbrauta þarf að skipta öllu námsefninu, bæði í bóklegum og verklegum
greinum, niður i hæfilega stóra áfanga og skilgreina markmið þeirra og innihald.
Verkið er mjög mismunandi eftir greinum, sumar eru kenndar á öllum fjórum
árum framhaldsskólans og á mörgum brautum, en aðrar eru aðeins kenndar á einni
önn og á einni námsbraut.

Næsta stig þessa verks verður að taka saman og prófa námsefni á grundvelli
námskránna. semja kennsluleiðbeiningar og taka saman ábendingar um námsmat
?g kennsluaðstöðu. Örðugt er að gera sér grein fyrir umfangi verksins á þessu stigi.
I sumum greinum þarf að semja námsefnið, í öðrum er mikill efniviður til og i enn
öðrum er unnt að hafa verulegan stuðning af erlendum kennslubókum og jafnvel
nota þær óbreyttar. Verkið er í heild bæði mannfrekt og tímafrekt. Náin samvinna
þeirra sem hlut eiga að máli og skipulögð vinnubrögð eru mikilvægar forsendur
fyrir mótun og uppbyggingu framhaldsskólans. Hvernig til tekst með þetta sker
úr um það hvort unnt verður að koma á raunhæfum endurbótum á framhaldsskóla-
stiginu.

1) Meti samfélagsgreinum er átt viti samtlma félagsfræði og valda kafla úr sögu og landafrætli.
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Að undanförnu hefur verið unnið að samningu námskrár og námsefnis fyrir
grunnskóla og er það verk komið vel á veg. Þá hefur um nokkurt skeið verið unnið
að námskrárgerð fyrir vissa þætti á sviði iðnfræðslu. Dýrmæt reynsla hefur þannig
fengist af framkvæmd og skipulagningu slíkra verka sem kemur til með að nýtast
við endurskoðun framhaldsskólastigsins.

Nauðsynlegt verður að gera nákvæma framkvæmdaáætlun og fá hana samþykkta
þannig að unnt verði að vinna verkið óslitið. Þá þarf einnig að útvega starfskrafta
og vinnuaðstöðu auk þess sem tryggja þarf útgáfu þeirra kennslugagna sem unníu
verða.

KENNSLUSKIPAN
Þeim markmiðum sem felast í tillögum nefndarinnar verður ekki náð nema

starfshættir og hlutverk skólanna breytist frá því sem nú er. Þessar breytingar
koma fram sem afleiðing af breyttu námsefni og breyttu skipulagi kennslu auk þess
sem störf skólanna verða samræmd. Hlutverk sumra skóla breytist vafalaust mikið,
en annarra lítið ef nokkuð.

Algengasta kennsluskipan hér á landi hefur verið hin hefðbundna bekkjaskipan,
þar sem sett er upp ákveðin námsáætlun fyrir hvern bekk fyrir sig án tillits til þeirra
einstaklinga sem sitja í bekknum. Sömu kröfur eru gerðar til allra og öllum gert að
tileinka sér sama námsefnið á sama tíma. Afleiðing þessa hefur verið sú, að nem-
andi sem ekki hefur náð fullnægjandi árangri á lokaprófi bekkjarins verður annað
hvort að hætta námi eða setjast aftur í bekkinn. Algengt er að nemendur sem ná
ekki árangri í einni grein verði af þeim sökum eingöngu að endurtaka bekkinn
enda þótt árangur í öðrum greinum sé fullnægjandi. Á síðustu árum hefur nokkuð
verið reynt að bæta úr þessu t. d. með því að leyfa nemendum að endurtaka próf
í einstökum greinum.

Á síðari árum hefur svonefnt áfangakerfi rutt sér til rúms. Kostir þess kerfis eru
ýmsir. M. a. getur nemandi, sem nær ekki tilskildum árangri í einni grein, haldið
áfram með eðlilegum hætti í öðrum greinum. Þá hafa nemendur nokkurt svigrúm
um val greina og í hvaða röð þær eru teknar, auk þess sem þeir geta að nokkru leyti
ráðið námshraða sínum. Hér er verulega komið til móts við mismunandi þarfir og
námsgetu einstakra nemenda. Þetta hvorutveggja veldur því m. a. að afstaða margra
nemenda til námsins verður jákvæðari en ella.

Hins vegar er á þessu sá annmarki, að þessu verður ekki við komið að marki,
nema nemendahópurinn, sem að baki stendur, sé nokkuð stór, annars verður kennslu-
kostnaðurinn hlutfallslega mikill.

Skoðanir manna á þessari tilhögun eru nokkuð skiptar og hefur m. a. verið
bent á félagsleg vandamál sem geta komið upp, þegar bekkjarheildirnar rofna. Þessari
skipan mun ekki vera beitt á Norðurlöndum nema þá í mjög litlum mæli.

Þá má einnig nefna að töflugerð í skólum með áfangakerfi svo og stjórnun verður
mun flóknari en ella og ekki leyst með viðunandi hætti nema unnt sé að koma við
tölvuvinnslu að mestu eða öllu leyti. Þetta er atriði sem nefndin telur tímabært að
verði athugað.

Til þess að unnt verði að koma því grundvallaratriði til framkvæmda að gera
starf skólanna sveigjanlegt með tilliti til þarfa nemenda verður nauðsynlegt að losa
um núverandi bekkjarkerfi.

Nefndin telur að unnt sé að finna skipulagsform sem verði millistig milli hins
hefðbundna bekkjarkerfis og áfangakerfisins sem hentar minni skólum og leyfir
nauðsynlegan sveigjanleika í námi. T. d. er hugsanlegt, að nemendur sem falla í
einni grein, t. d. stærðfræði í 1. bekk, geti sest í 2. bekk í öllum greinum nema stærð-
fræði en sótt tíma í henni í 1. bekk. Í bekkjardeildinni verður þá að jafnaði ákveðinn
hópur nemenda, sem sækir reglulega tíma í öllum greinum, en að auki koma inu
nemendur sem leggja stund á einstakar greinar í þessari deild.

Til þess að þetta sé unnt þarf að stilla saman töflur einstakra bekkjardeilda
og er hér fyrst og fremst um að ræða tæknilegt vandamál sem þarf að finna lausn á.
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NÁMSMAT
Mat á vinnu og námsárangri er mikilvægur þáttur alls skólastarfs. Æskilegt

er að matið nái til sem flestra þátta er varða nám og kennslu t. d. framfara, ástund-
unar, þekkingar halls á námsefninu, starfshæfni o. fl. við lok áfanga.

Námsmat er vandasamt og um það eru skiptar skoðanir. Oft er spurt, "Hvað á
að meta og hvernig"?

Hlutverk skólans er m. a. að laða fram alla bestu hæfileika nemandans, skapa
skilyrði fyrir eðlilegan þroska hans og ennfremur að búa nemandann undir líf
og starf í þjóðfélagi, sem gerir kröfur um tiltekna leikni og þekkingu til ákveðinna
starfa.

Með tilliti til þeirra aðferða við námsmat sem nú eru þekktar er örðugt að sam-
rýma þessa tvo þætti. Auk þess getur of mikil áhersla á síðari þáttinn í kennslu
orðið til þess að hinum fyrri verði alls ekki sinnt.

Leikni og þekkingu í tilteknu námsefni er tiltölulega auðvelt að mæla, en það
á ekki við um þroskun hæfileika. Þegar um er að ræða sérhæft nám á framhalds-
skólastigi, er eðlilegt að aðaláherslan sé lögð á leikni og þekkingu, en þó má ekki
gleyma hinum þættinum. Virðist því eðlilegt, að námsmatið sé tvíþætt með tilliti
til þessara tveggja þátta og vitnisburðir gefnir samikvæmt því.

Hlutverk námsmats í skólastarfinu er m. a. að veita nemandanum upplýsingar
um stöðu sína og skólanum upplýsingar um hvernig skólastarfið gengur.

Próf með hefðbundnum hætti verða væntanlega áfram verulegur þáttur í náms-
matinu en nefndin telur nauðsynlegt að kannað verði hvort ekki sé unnt að draga
úr prófum og leitað eftir öðrum og betri aðferðum til þess að meta kunnáttu
nemenda.

Nefndin mælir gegn því að samræmd próf verði ríkur þáttur í námsmati á fram-
haldsskólastigi.

Nefndin telur að samræmd námskrá, samfara almennum leiðbeiningum um
kennslu og námsmat, tryggi það mikla samræmingu að ekki þurfi að beita samræmd-
um prófum nema í smáum stíl. Í flestum tilvikum ættu einstakir skólar að geta
metið árangur nemenda sinna á raunhæfari hátt heldur en unnt er með samræmdu
prófi. Samræmd próf leggja ennfremur vissar hömlur á skólastarfið og stuðla að
því að steypa skólana í sama mótið, sem er andstætt hugmyndinni um aukinn
sveigjanleika í námi og starfi.

Samræmd próf eiga þó rétt á sér í vissum tilvikum t. d. við skilgreind námslok
eða þegar stórir hópar nemenda taka próf í grein eða greinum sem veita tiltekin
réttindi.

Nefndin leggur til að sami einkunnastigi verði notaður á öllu framhaldsskóla-
stiginu.

INNTAKA NEMENDA Í FRAMHALDSSKÓLA
Nefndin miðar tillögur sínar við, að allir nemendur sem ljúka námi úr grunn-

skóla eigi kost á námi í framhaldsskóla, án tillits til valgreina sem þeir hafa tekið,
í samræmi við ákveðnar reglur þar um.

Nefndin telur rétt að settar verði reglur um lágmarksárangur sem nemendur
þurfa að ná í einstökum greinum við lok grunnskóla til þess að geta hafið reglulegt
nám Í framhaldsskóla. Í þessu sambandi kemur til athugunar hvort þetta lágmark,
og eins greinarnar sem miðað er við, eigi að vera mismunandi eftir námsbrautum.

Nefndin lítur svo á, að námsráðgjöf eigi að vera ríkur þáttur í starfi framhalds-
skóla. Er hér átt við hverskonar leiðbeiningar og upplýsingamiðlun um námsleiðir
til nemenda og aðstandenda þeirra svo og sérfræðilega ráðgjöf varðandi persónu-
bundin vandamál við námsval eða námserfiðleika. Fyrrnefndi þátturinn getur að
einhverju leyti verið í höndum skólastjóra og kennara en hinn síðarnefndi verður
að vera í höndum sérmenntaðra manna, a. m. k. í flestum tilvikum.
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Þessa ráðgjöf má skilgreina nánar sem hér greinir:
1. Upplýsingaöflun og miðlun

a) um hæfni og gengi nemenda í námi,
b) um námsframboð og námslok,
e) um félagslíf,
d) um störf og starfskröfur í einstökum greinum atvinnulífsins,

2. ráðleggingar til nemenda, foreldra, kennara og skólastjórnar,
3. greining á geðrænum eða félagslegum vandamálum og síðar úrlausnir eða með-

höndlun þeirra.

Við inntöku nemenda í framhaldsskóla og val þeirra á námsbraut telur nefndin
að beita eigi bæði reglum um lágmarksárangur og ráðgjöf. Æskilegast er, að síðar-
nefndu aðferðinni verði meira beitt, ekki síst ef unnt verður að koma því við að
kennarar annist þann þáttinn.

Gera þarf sérstakar ráðstafanir vegna nemenda sem fullnægja ekki lágmarks-
skilyrðum til inngöngu á þá námsbraut sem þeir óska eftir að stunda nám á. Um
nokkra kosti er að ræða og verður hér bent á tvo þeirra.

1) Settar verði upp sérstakar deildir fyrir þessa nemendur í tengslum við fram-
haldsskóla. Lögð verði sérstök áhersla á undirstöðugreinar, einkum þær sem
nemandinn er slakastur í, án þess þó að um verði að ræða endurtekningu á
námi í grunnskóla. Vikulegur kennslutími í þessum deildum getur verið eitthvað
styttri en í reglulegu námi, þar eð námsgreinar verða væntanlega færri, og nauð-
synlegt er að gefa nemendum gott tækifæri til að tileinka sér undirstöðuatriði
hverrar námsgreinar vegna væntanlegs framhaldsnáms. Námstími í þessum
deildum gæti verið 1-2 annir eftir atvikum.

2) Umræddum nemendum verði heimiluð innganga á þær brautir sem þeir óska til
reynslu og gert að taka aðeins hluta þess náms sem þar er boðið upp á. Er þá
miðað við aðalgreinar námsbrautarinnar. Ef þeir ná tilskildum árangri við lok
fyrstu eða annarrar annar verði þeim heimilað að halda áfram námi sem reglu-
legir nemendur. Hugsanlegt er að samhliða þessu undirbúningsnámi geti nem-
endur tekið námsáfanga sem teljast hluti af skilgreindu námi brautarinnar.

Þá leggur nefndin til að þeir, sem orðnir eru fullra 20 ára, geti hafið nám i fram-
haldsskóla á hvaða hraut sem er án sérstakra inntökuskilyrða.

MENNTUN FULLORÐINNA OG MENNTUN UTAN SKÓLA

Nefndin telur að komist sú skipan á, sem felst í meðfylgjandi tillögum, verði
að verulegu leyti unnt að leysa sk ipnlngsþátt fullorðinsfræðslunnar innan kerfisins
og er þetta einn af kostum þess. Sama gildir um aðra sem ekki eiga þess kost að sækja
skóla reglulega af einhverjum ástæðum.

Fullorðnir ættu að geta tekið einstaka námsáfanga, þó að þeir geti ekki stundað
nám reglulega, og byggt it þann hátt upp nám sitt hvort sem þeir stefna að því að
ljúka námi í einni tiltekinni grein eða öðlast ákveðin réttindi.

Enda þótt þessu fólki henti ekki hinn reglulegi starfstími skólanna má nýta
námskrá framhaldsskólans í þessu skyni til kennslu í kvöldskóla, á námskeiðum,
i bréfaskóla, í útvarpi o. s. frv. Einnig ætti að gefa þeim sem afla sér þekkingar og
hæfni með slíkum hætti kost á að staðreyna stöðu sína og fá hana viðurkennda
með þvi að gangast undir próf i framhaldsskólanum.

MENNTUN KENNARA

Námsframboð fyrir kennara á framhaldsskólastigi hefur til þessa verið tak-
markað. Ekki hefur verið um að ræða markvisst nám á þessu sviði nema það sem
Háskóli Íslands hefur boðið upp á bæði til sérhæfingar í einstökum bóklegum grein-
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um sem og uppeldis- og kennslufræði. Þetta nám var einkum ætlað fyrir kennara
á gagnfræðastigi, en þróunin hefur orðið sú að þeir sem hafa lokið þessu námi i
seinni Uð og lagt fyrir sig kennslu hafa flestir horfið til starfa í menntaskólum
eða i öðrum framhaldsskólum þar sem ekki hefur verið völ á öðrum með meiri
menntun. Allmargir kennarar hafa þó aflað sér menntunar erlendis.

Að því er varðar verkmenntun og annað sérhæft nám hafa menn með fag-
menntun og starfsreynslu annast kennsluna. Hins vegar hafa þeir margir hverjir
ekki hlotið sérstaka þjálfun til kennslustarfa.

Vel menntaðir og hæfir kennarar eru driffjöðrin í heilbrigðu og skilvirku skóla-
starfi. Það verður þVÍ að teljast brýn nauðsyn að skipuleggja menntun kennara
fyrir hinar margvíslegu námsbrautir í framhaldsskólanum. Hver kennari þarf að
hafa næga faglega þekkingu til að bera, auk þess sem hann þarf að hafa hlotið sér-
menntun til kennslustarfs. Í frumvarpi til nýrra laga um Kennaraháskóla íslands
er gert ráð fyrir að þar verði aðstaða til að veita menntun í uppeldis- og kennslu-
fræði fyrir kennara á framhaldsskólastiginu öllu. Ýmsir sérskólar eða stofnanir
hafa hins vegar möguleika til að veita nægilega fagþekkingu til kennslustarfs a. m. k.
á vissum sviðum og e. t. v. með einhverjum breytingum á námsframboði. Með því
að tengja með skipulegum hætti starfsemi þeirra stofnana, sem hér eiga hlut að máli,
ætti að vera mögulegi: að bæta nokkuð úr þeim kennaraskorti sem nú gætir á fram-
haldsskólastigi. ÞÓ er ljóst að ekki verður hjá því komist að nokkur hluti kennar-
anna afli sér menntunar erlendis, enda er það í mörgu tilliti æskilegt.

STAÐSETNING NÁMSBRAUTA

Nemendafjöldi í einstökum deildum eða námshópum hlýtur að vera mjög mis-
munandi, t. d. ef litið er á bóklegar greinar annars vegar og verklegar greinar hins
vegar. I bóklegum greinum má gera ráð fyrir að nemendur í einstökum hópum
geti orðið margir en í verklegum greinum mun færri. Nemendafjöldi í einstökum
skólum ræður hér miklu um, ásamt því hvað námsframboð er fjölþætt, en þetta
hefur mikil áhrif á hagkvæmni í rekstri skóla.

Þarfir einstakra starfsgreina eða námsbrauta eru, að því er varðar kennslu og
aðstöðu, mjög mismunandi og koma ekki fyllilega í ljós fyrr en gerð námskrár er
lokið. Endanleg ákvörðun um fjölda nemendastunda og fjölda kennarastunda, sem
ætla þarf til kennslu, er ekki unnt að taka fyrr en drög að námskrá liggja fyrir og
hafa verið reynd í framkvæmd.

I þessu sambandi verður að taka afstöðu t11 þess hvort kennsla og þjálfun i
verklegum greinum eigi að fara fram Í skóla eða hjá atvinnufyrirtækjum og þá
að hve miklu leyti. Á undanförnum árum hafa margir hallast að því, að verklega
kennslu bær i að færa sem mest inn í skólana, þar eð með því móti fengist trygging
fyrir markvissri kennslu, og ~lð á þann hátt yrði öllum þáttum námsins nægilega
sinnt jafnframt Því sem skemmri tíma þyrfti til námsins. Ýmis rök hníga þó i þá átt
að hér sé eðlilegt að fara milliveg a. m, k. i mörgum greinum. Reynsla annarra þjóða
er sú að uppbygging verknámsaðstððu innan skóla er dýr og rekstrarkostnaður og
kostnaður vegna endurnýjunar tækjabúnaðar mikill. Vegna hins mikla kostnaðar
er sú hætta fyrir hendi, nð verknámsaðstaðan verði ekki endurnýjuð eins oft og
nauðsynlegt er með þeim afleiðingum að hætt er við, að skólar rofni úr tengslum
við atvinnulífið og fylgist ekki með þróun í verklegum greinum. Það gæti þvi reynst
hagkvæmara, að séð verði fyrir verknámsaðstöðu hjá atvinnufyrirtækjum með ein-
hverjum tilstyrk frá því opinbera, auk þess sem námið ætti að geta orðið raunhæfara
með því móti. Nauðsynlegt er að nám og þjálfun á vinnustöðum verði undir eftir-
Iiii viðkomandi skóla.

Hér hefur verið vikið að mjög mikilvægum atriðum sem verður að skoða frá
fleiri en einni hlið. Annars vegar er um að ræða kennslufræðilegar forsendur og
óskir manna um að dreifa náminu sem mest milli skóla og annarra menntastofnana
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m. a. í þeim tilgangi, að nemendur geti stundað námið í heimahéraði sem lengst. Hins
vegar kostnaðurinn við skólahaldið með dreifingu skólanna um landið og smækkun
rekstrareininga.

Í kafla hér á eftir (bls. 427) eru settar fram tölur um nemendafjölda í einstökum
fræðsluumdæmum og ábendingar um hvar mismunandi framhaldsnám gæti farið
fram. Tillögur þessar gætu orðið umræðugrundvöllur um skipan náms á framhalds-
skólastaði. Nefndin setur ekki fram ákveðna tillögu um þetta efni þar sem hún telur
eðlilegt að þær verði ræddar og um þær fjallað af heimamönnum og þeim, sem fara
með yfirstjórn fræðslumála í héruðum, og ákvörðun síðan tekin í samráði við mennta-
málaráðuneytið.

STJÓRNUNARAÐILD OG KOSTNAÐARHLUTDEILD

Verkefnaskipting ríkis og sveitarfélaga hefur mjög verið til umfjöllunar síðustu
ár, nokkrar breytingar gerðar og yfir stendur heildarendurskoðun á þessum mál-
efnum. Ljóst er að framhaldsskólahald og kostnaður við það hlýtur að verða eitt
af viðfangsefnum þeirrar endurskoðunar og ráðast í meginstefnu af niðurstöðum
hennar. Af þessu leiðir að forsendur fyrir kostnaðarákvæðum eru ekki fyrir hendi
með þeim hætti sem æskilegastur væri. Engu að síður verður ekki hjá þvi komist að
ákveða í lögum um framhaldsskóla það fyrirkomulag í þessum efnum sem gilda
skal þar til ákveðin yrði breyting innan heildarramma nýrrar verkefnaskíptíngar.
Tillögur þær sem í frumvarpinu felast eru samdar með hliðsjón af þeim umræðum,
sem fram hafa farið um þessi mál. Þær meginforsendur sem lagðar eru til grundvall-
ar eru eftirfarandi:

a) Sömu reglur gildi um allt skólahald á framhaldsskólastigi að því er varðar
skiptingu kostnaðar og stjórnunaraðild,

b) stjórnunaraðild og kostnaðarhlutdeild fylgist að,
e) skipan fjármála og stjórnunar stuðli að hagkvæmni í skipulagi og framkvæmd

og jafnvægi í skólaþjónustu í hinum ýmsu byggðarlögum.
d) fjármálasamskipti ríkis og sveitarfélaga verði sem einföldust.

Ekki þarf að rökstyðja sérstaklega þá reglu, sem fram kemur í staflið a. Engar
raunhæfar ástæður eru fyrir þeim mismun, sem nú er fyrir hendi. Það skipulag
náms sem nefndin gerir tillögur um og felur í sér, að námsbrautir og verkefni skóla
skarast og tengjast með ýmsum hætti, er óframkvæmanlegt, ef ekki verður breyting
á núverandi kostnaðarákvæðum.

Um samræmingu á stjórnunaraðild og kostnaðarhlutdeild þarf ekki að fjölyrða.
Augljóst er að það kann ekki góðri lukku að stýra þegar einn aðili tekur ákvarðanir,
en annar stendur ábyrgur fyrir framkvæmd þeirra og kostnaðarlegum afleiðingum.
Hins vegar er nauðsynlegt að samvinna fleiri aðila valdi ekki óþarflega flóknum
fjármálasamskiptum.

Með því sem segir í staflið e hér að framan er átt við nauðsyn þess, að ákvarðanir
um hvort koma skuli á eða halda uppi skólaþjónustu styðjist við mat á þeim kostum
sem fyrir eru og kostnaði við þá.

Hér verður reynt að gera grein fyrir möguleikum varðandi kostnaðarskiptingu
og meta þá með tilliti til framangreindra atriða.

í fyrsta lagi kemur til álita að ríkið kosti alfarið allt framhaldsnám og stjórnun
öll ætti því að vera í höndum ríkisins. A þessu fyrirkomulagi eru mjög verulegir
annmarkar. Skólahald er fyrst og fremst þjónusta við íbúa landsins og er með frum-
varpinu að þvi stefnt að þessa þjónustu verði hægt að veita sem víðast en ekki ein-
ungis á fáum stöðum. Um leið og stefnt er að þessu marki, er eðlilegt að gera ráð
fyrir aðild og ábyrgð þeirra sem þjónustunnar njóta, á mótun hennar og fram-
kvæmd, Þá skal og bent á, að jafnvel án formlegrar aðildar að stjórnun er óhjákvæmi-
legt að heimaaðilar hafi áhrif á þær ákvarðanir, sem í þessum efnum verða teknar.

24



Hætt er við að þessi áhrif leiti sér þá farvegs í ábyrgðarlitlum þrýstingi og knýi
fram ákvarðanir án hlutlægs mats á aðstæðum.

Einnig skiptir það máli í þessu sambandi, að tillögurnar gera ráð fyrir, að víða,
einkum út um land, verði framhaldsnám rekið í tengslum við grunnskóla. Ekki getur
það talist æskilegt að blanda saman starfsemi sem að hluta til er undir stjórn sveitar-
félaga en að öðru leyti undir stjórn ríkisins og kostað að öllu leyti af þvi.

Í öðru lagi kemur til greina að framhaldsskólahald verði sameiginlegt verkefni
ríkis og sveitarfélaga með aðild beggja að kostnaði og stjórnun. Með þvi fyrirkomu-
lagi má sneiða hjá stærstu ókostum einhliða ríkisrekstrar, en upp koma vandamál,
m. a. að því er varðar tilhögun á aðild sveitarfélaga og samskiptum þeirra í milli.
Aðild sveitarfélaga er í meginatriðum hugsanleg með tvennum hætti, annaðhvort
sem frjáls aðild eða lögbundin. Frjáls aðild byggist á því að sveitarfélög reki fram-
haldsskóla með ríkinu ein sér eða fleiri saman á grundvelli innbyrðis samkomulags.
Dæmi eru þess að slík samvinna hafi komist á, sbr. Fjölbrautaskóla Suðurnesja.

Lögbundin aðild myndi hins vegar skylda öll sveitarfélög til þátttöku og jafn-
framt yrði i lögum að kveða á um meginatriði í samskiptum þeirra.

Í höfuðatriðum miðast tillögur frumvarpsins við, að rekstur framhaldsskóla
verði sameiginlegt verkefni ríkis og sveitarfélaga með þeim hætti að um tvö fyrstu
ár hans gildi sömu ákvæði og um grunnskóla, en að ríkið beri allan kostnað af
námi umfram þessi tvö ár.

Fyrirkomulag þetta virðist koma vel heim við þau meginatriði sem tilgreind
eru hér að framan og hefur einnig þann kost, eins og á stendur i málefnum verk-
efnaskiptingar, að það breytir ekki þegar á heildina er litið verulega þeirri kostnaðar-
skiptingu milli ríkis og sveitarfélaga sem nú er fyrir hendi. Er nánari grein gerð
fyrir því á öðrum stað í greinargerðinni, sjá bls. 427.

Í frumvarpinu er gert ráð fyrir margháttuðum tengslum framhaldsskólans við
umhverfi sitt, atvinnulíf og sveitarfélög og aðild þeirra aðila að mótun hans og stjórn-
un, og eru kostnaðarákvæðin í samræmi við þá meginstefnu. Til frekari rökstuðn-
ings þeirri stefnu að sveitarfélög eigi aðild að rekstri og stjórnun framhaldsskóla
skulu eftirfarandi atriði tilgreind.
I. Skólahald vegna framhaldsnáms að loknum grunnskóla er þegar orðin umfangs-

mikil þjónusta sem miklu skiptir ekki aðeins fyrir þjóðarheildina heldur og sér-
hvert byggðarlag í menningarlegu, fjárhagslegu og atvinnulegu tilliti. Ætla má
að 5-6% af íbúum hvers byggðarlags muni að jafnaði stunda framhaldsskólanám
samtímis. Framhaldsskólanám er þegar orðið það almennt að það snertir um
eitthvert skeið flestar fjölskyldur beint vegna þátttöku eins eða fleiri úr fjöl-
skyldunni og mótar því m. a. viðhorf einstaklinganna til búsetu og mat þeirra
á umhverfi sínu. Jafnframt er það eitt þeirra málefna sem ættu að vera að ein-
hverju leyti umfjöllunarefni þeirra stjórnunareininga, þ. e. sveitarstjórna, sem
fara með mál er varða byggð og búsetu innan þess ramma sem settur er af
samfélagsheildinni.

II. Stjórnunarleg áhrif sveitarfélaga felast í því að þau taka eða móta ákvarðanir
sem hafa margháttaðar afleiðingar, m. a. fjárhagslegs eðlis. Eðlilegt er því að
stjórnunaraðiId og ábyrgð fari saman, og er erfitt að gera sér í hugarlund að
saman geti farið annars vegar virk þátttaka sveitarfélaga eða samtaka þeirra í
stjórn og skipan framhaldsskólans og hins vegar alger ríkisrekstur skóla-
stofnana.

III. Skólastarfsemi hefur ekki og mun ekki takmarkast við kennsluna eina í þröng-
um skilningi. Í skjóli hennar hefur vaxið og dafnað ýmiss konar starfsemi menn-
ingarlegs og félagslegs eðlis sem oft er nátengd umhverfinu og styrkt eða rekin
af sveitarfélögunum. A síðari árum hefur sú skoðun orðið æ útbreiddari að
tengja og treysta beri bönd milli skólans og umhverfisins og efla samskipti og
samvinnu þar á milli. Slík samvinna hefur ekki aðeins menningarlegt og félags-
legt gildi heldur einnig hagrænt, þar sem hún gefur kost á að nýta betur þá
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aðstöðu og fjármuni sem til ráðstöfunar eru. Má til dæmis nefna fræðslu full-
orðinna, störf að félagsmálum og aðstöðu fyrir félagsstarf, íþróttaiðkun, bóka-
söfn o. fl.

IV. Í lagafrumvarpinu er gert ráð fyrir skólakerfi sem gefi kost á nokkurri dreifingu
skólastarfsemi umfram það sem við verður komið i því kerfi sem byggt er upp
á sérskólum. Ljóst er að þegar sleppir þéttbýlinu við Faxaflóa og stærstu þétt-
býlissvæðum annars staðar á landinu verða framhaldsskólaeiningar þessar svo
smáar að þær geta ekki verið sjálfstæðar stofnanir en verða að starfa i nánum
tengslum við grunnskólann og nýta sameiginlega með honum kennslukrafta og
húsnæði. Í slíkum tilfellum er ekkert unnið með aðskílinni rekstraraðild milli
grunnskóla og framhaldsskóla og einfaldast að hið sama gildi um hvort tveggja.
ÞÓ lagafrumvarpið feli ekki í sér ákvæði um skipan náms á einstakar stofnanir.
gefur það ákveðnar forsendur bæði varðandi innra skipulag náms og rekstrar-
aðild sem ásamt ytri aðstæðum svo sem búsetu og landsháttum munu ákveða
skólaskipanina. ÞÓ mun framhaldsskólastarf geta farið fram i þrenns konar
stofnunum:
a) Deildum fyrir framhaldsnám, sem væru stofnanalega og stjórnunarlega hluti

grunnskólans. Nám i þessum deildum yrði eftir aðstæðum 1-2ja ára nám
og á þeim stöðum þar sem fjöldi nemenda er annars vegar nægilegur til að
haldið verði uppi byrjun framhaldsskólakennslu en hins vegar ekki nægur
til þess að um verulega sérhæfingu og aðgreiningu geti orðið að ræða. Um
þennan rekstur gilda sömu ákvæði og um grunnskólann.

b) Skólum sem taka nemendur, bæði á 1. og 2. ári svo og síðari árum skólans.
Um rekstur þessara skóla yrði gert sérstakt samkomulag hverju sinni i
samræmi við meginreglur um kostnaðarskiptingu.

e) Ætla má, sbr. einnig greinargerð um hugsanlega skóla skipan, bls. 427, að
framhaldsnám verði allviða i tengslum við grunnskóla og að slíkar skóla-
stofnanir verði fleiri en þær sem um getur i staflið b, Ætti það fyrir-
komulag, að miða aðild sveitarfélaganna við tvö fyrstu árin, þvi að leiða til
einfaldari fjármálasamskipta ríkis og sveitarfélaga en t. d. ef ríkið kostaði
eitt allt framhaldsnám.

V. t lagafrumvarpinu er gert ráð fyrir samvinnu skóla og atvinnulifs á þeim náms-
brautum sem miða að undirbúningi undir tiltekin störf. Þáttur atvinnufyrir-
tækja yrði m. a. fólginn í þvi að láta í té þá starfsþjálfun og verklega kennslu
sem nauðsynlegt er að sækja út fyrir skólann. Miklu skiptir því að samvinna
og samstarf skólans og forráðamanna hans og atvinnufyrirtækjanna á staðnum
sé gott. Yrði það samstarf varla betur tryggt með öðru en þvi að hafa það i
höndum aðila sem næstir standa og samábyrgir eru og þekkja til aUra staðhátta.

NOKKUR VERKEFNI

Verði fallist á þá stefnumörkun sem fram kemur i tillögunum þarf m. a. að
vi~I?a eftirtalin verkefni til undirbúnings breyttri skipan náms á framhaldsskóla-
stigi,

1. Gera framkvæmdaáætlun um kerfisbreytinguna og undirbúa ákvörðun um starfs-
svið einstakra skóla.

Í þessum tilgangi þarf m. a. að kanna líklega skiptingu nemenda á náms-
svið og námsbrautir og gera áætlun um framboð náms í einstökum landshlutum.

2. Gera framkvæmda- og kostnaðaráætlun um námsskrárgerð.
3. Gera stundaskrárlíkan fyrir mismunandi tegundir skóla og áætlun um sam-

starf skóla og stofnana.
Í þessu sambandi þarf að gera ráð fyrir sem bestu samspili mismunandi

námsbrauta.

26



4. Kanna hvort breyta þurfi reglum um inntöku nemenda í Háskóla Islands og
aðrar menntastofnanir á háskólastigi.

5. Vinna að setningu löggjafar um samræmdan framhaldsskóla og gera athugun
á áhrifum kerfisbreytingar á stofn- og rekstrarkostnað á framhaldsskólastigi.
Tillögur nefndarinnar beinast fyrst og fremst að því að koma á sveigjanlegri

og hagkvæmari kennsluskipan, sem leiðir til virkara skólastarfs og opnar jafn-
framt leið til betri nýtingar skólahúsnæðis, námsgagna og kennslukrafta.

Skólaskipanin byggist hins vegar á ákvörðunum yfirvalda, sem miðast væntan-
lega við að skapa sem besta námsaðstöðu fyrir alla, hvar sem þeir eru búsettir, og
sem mesta hagkvæmni í rekstri menntastofnana. Þættir, sem rn. a. geta haft veru-
leg áhrif í þessu tilliti, eru dreifing námsins milli landshluta og skóla, nýja!" náms-
brautir, sem ákveðið verður að stofna, og uppbygging námsaðstöðu innan skóla
fyrir verklegt nám.

Um einstakar greinar [rumuarpsins,
Um 1. gr.

Um afmörkun framhaldsskólastigsins er hér visað til laga um skólakerfi, þar
sem kveðið er á um skiptingu skólakerfisins í þrjú stig: skyldunámsstig, fram-
haldsskólastig og háskólastig. Miðað við núverandi skipan spannar framhaldsskóla-
stigið í megindráttum fjögur námsár í skólakerfinu. Á það ber þó að leggja áherslu,
að þessi tímamörk geta ekki verið föst, hvorki að því er varðar skipulagslega lengd
einstakra námsbrauta né þann tíma sem það tekur einstakan námsmann að leggja
að baki leiðina milli grunnskóla og háskóla. Þá er og líklegt að mörkin milli fram-
haldsskóla og háskóla verði smám saman öllu óskýrari en verið hefur lengst af
til þessa.

Um 2. gr.
Hér ber að geta þriggja atriða sem mörkuð er afstaða til í greininni:

1. Lögð er áhersla á að allt nám á framhaldsskólastigi falli inn í samræmt skipu-
lag, sbr. þó 2. lið hér á eftir.

2. Tekið er fram, að ákvæði greinarinnar og þar með frumvarpsins i heild miðist
við nám sem kostað er af almannafé. Hvorki er æskilegt né réttmætt að leggja
sérstakar skipulagskvaðir á ýmiss konar frjálst nám og fræðslustarfsemi, sem
ríki eða sveitarfélög bera ekki fjárhagslega ábyrgð á, þótt þau kunni að styrkja
hana að einhverju marki.

3. Gert er ráð fyrir að samheitið framhaldsskóli verði notað um námsstofnanir
á framhaldsskólastigi. Hér koma að sjálfsögðu ýmsir kostir til greina, og meðal
þeirra samnefna sem verið hafa i umræðu eru menntaskóli og miðskóli.
Bæði þau heiti má þó telja líklegri til að valda merkingarlegum misskilningi eða
ruglingi en það nafn sem hér er gerð tillaga um og kemur svo sem af sjálfu
sér, miðað við lögbundið heiti skólastigsins. Hið sameiginlega tegundarheiti
þarf þó ekki að vera því til fyrirstöðu að einstakar skólastofnanir beri sér-
stakt nafn, t. d. tengt stað, hefð eða sérstöku hlutverki.

Um 3. gr.
Hér er leitast við að tjá i sem fæstum orðum meginmarkmið framhaldsskóla

og leggja áherslu á að það er spunnið af tveimur þáttum. sem hvorugur má útrýma
hinum en eiga helst að vera svo samtvinnaðir, að tæpast verði milli þeirra greint.
Skólanum ber að stuðla að hamingju og lífsheill einstaklingsins, og henni verður
varla borgið nema hann sé til þess búinn að inna af hendi hlutverk í því samfélagi
sem hann á fyrir höndum að lifa í, en framlag hans verður samfélaginu þvi meira
virði sem hann er betur á sig kominn að alhliða þroska.
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Um 4. gr.
Í greininni er kveðið á um það grundvallaratriði, að öllum sem lokið hafa námi

í grunnskóla skuli standa opin leið til framhaldsnáms. Þegar rætt er um jafngilda
undirstöðumenntun eru m. a. hafðir í huga þeir sem luku skólanámi áður en grunn-
skólalög komu til framkvæmda, sbr. og lok greinarinnar.

Þótt öllum eigi að standa til boða eitthvert nám á framhaldsskólastigi má gera
ráð fyrir, að til inngöngu í tiltekna námsáfanga þurfi nemandi að fullnægja sér-
stökum skilyrðum til að sýna fram á að hann hafi hlotið nægan undirbúning til
að tileinka sér kennsluna. Miklu skiptir, að slík skilyrði séu reist á raunhæfu
mati á kröfum viðkomandi náms, þannig að valkostir nemenda séu ekki þrengdir
umfram nauðsyn.

Samkvæmt lokamálsgrein greinarinnar skulu þeir sem orðnir eru 19 ára (eða verða
það á árinu) undanþegnir almennum inntökuskilyrðum, svo og hugsanlegum sérkröf-
um fyrir einstaka námsáfanga við upphaf framhaldsskólastigsins, öðrum en þeim er
varða starfsþjálfun, enda er þá gert ráð fyrir að starfsreynsla og aukinn þroski vegi
á móti því sem á kann að skorta um formlega undirbúningsmenntun. Þessi megin-
regla ætti að stuðla að þvi að skipulagskostir samræmds framhaldsskóla verði nýttir
til að leysa endur- og viðbótarmenntunarþörf fullorðinna, en eðlilegt er að frekari
ákvæði um framkvæmd í þeim efnum verði sett í reglugerð, sbr. og V. kafla frum-
varpsins.

Um 5.-8. gr.
í þessum greinum frumvarpsins eru markaðir megindrættír í námsskipan hins

samræmda framhaldsskóla. Allt nám skal fara fram innan vébanda tiltekinnar náms-
brautar sem stefnir að skilgreindu marki. Skal þá miðað við undirbúning til starfa
eða til áframhaldandi náms, ellegar hvort tveggja. Með þessu er að sjálfsögðu
ekki dregið úr almennu menntunargildi námsins, sbr. athugasemd við 3. gr. Til
grundvallar liggur skipting námsefnisins í námsáfanga, en áföngum er skipað á
námsbrautir og námsbrautum á námssvið (8. gr.). Ekki þykir eðlilegt að binda i
lögum, hvaða námssvið og námsbrautir skuli koma til greina. Námssviðin eru fyrst
og fremst skipulagslegt hugtak sem óþarft er að skorða í löggjöf. Að því er náms-
brautirnar sjálfar varðar er hæpið, að upptalning í lögum geti verið tæmandi nema
stutt skeið í senn, og væri umhendis ef lagabreytingu þyrfti til í hvert skipti sem
ástæða þætti til að stofna til nýrrar námsleiðar. Í fjárlagagerð gefst Alþingi hins
vegar jafnan kostur á að hafa úrslitaáhrif á námsframboðið.

Skipting langra námsbrauta í styttri áfanga er mikilvægt atriði, bæði vegna
mismunandi áforma nemenda um framhaldsskólanám og til að auðvelda "áfanga-
menntun" í þeirri merkingu, að fólk eigi þess kost að bæta við sig námi eftir tímabil
i starfi. Í ýmsum starfsgreinum hagar og þannig til, að undirbúningsþarfir eru
mismunandi til starfa innan sömu greinar. Miklu skiptir að námsmarkmið hvers
.Jrrautaráfanga" liggi ljóst fyrir, þ. e. hvaða hæfniskröfum sé miðað við að nem-
endur fullnægi.

Ákvæði 6. greinar eru í nánu samhengi við markmiðslýsingu 3. greinar. Með
samhæfingu bóklegs og verklegs náms er átt við hvort tveggja: að námið sé eftir
föngum slungið báðum þessum þáttum og að þeir fái stuðning hvor af öðrum í
kennslunni. - Svigrúm frjálsra valgreina, sem um ræðir í lok greinarinnar, verður
trúlega misjafnt eftir námsbrautum, en áríðandi er að það sé ætíð nokkurt.

Í 7. gr. er vikið að tveimur undirstöðuatriðum sem endurskoðun náms á fram-
haldsskólastigi beinist að m. a., þ. e. að tryggja að engin námsleið verði blindgata
og að auðvelda samgöngur milli brauta á stiginu, en þessi markmið eru hvort öðru
tengd. Ljóst er að fyrra markinu, um framhaldsleiðir af öllum brautum, verður
tæplega náð án þess að reglur um inngöngu í háskólanám verði teknar til rækilegrar
athugunar. Vert er þó að leggja áherslu á, að ekki er kveðið á um að sérhver náms-
braut leiði þráðbeint inn i háskóla, heldur að liggja skuli fyrir hvernig áfram
verði komist jafnframt því að fyrra nám nýtist eins og efni standa til.

28



Um 9. gr.
Greinin fjallar um námskrá og námskrárgerð, sem er forsenda þess að sam-

ræmdur framhaldsskóli verði meira en nafnið tómt, svo sem bent er á í greinar-
gerðinni hér að framan (bls. 407).

Lögð er áhersla á að haft sé samráð við þá aðila sem hlut eiga að máli.
Jafngildi sambærilegra námsáfanga til viðurkenningar á mismunandi námsbraut-
um er nauðsynlegur liður í þeirri viðleitni að tryggja greiðar "samgöngur" milli
brauta, sbr. athugasemd við 7. gr.

Um 10. gr.
Ákvæði um námsmat og skilyrði til flutnings milli námsáfanga, þ. á m. milli

anna og ára, þykir eðlilegra að hafa í reglugerð en lögum. Benda má á, að aðferðir
við námsmat, vitnisburðir eða einkunnir og túlkun þeirra eru mjög til umræðu og
athugunar um þessar mundir í mörgum löndum og ekki er ljóst hvaða stefnu þessi
mál muni taka á næstunni. Afdráttarlaus lagaákvæði um þetta efni geta hæglega
orðið til þess að hamla eðlilegu skólastarfi.

Um 11. gr.
Með ákvæðum greinarinnar er stefnt að því að tryggja fötluðum og þroska-

heftum ungmennum námsmöguleika á framhaldsskólastigi, hliðstætt því sem lög
mæla fyrir um á grunnskólastigi. Tilhögun starfseminnar getur orðið með ýmsum
hætti eftir aðstæðum. Væntanlega þætti þó æskilegt að hún færi fram innan vébanda
framhaldsskólanna sjálfra eða í tengslum við þá eftir því sem framast yrði við komið
en undir umsjón og með stuðningi sérhæfðra stofnana. Í sumum tilvikum gæti bréfa-
skóli komið að góðum notum. Vísir að starfsemi af þessu tæi er þegar fyrir hendi,
m. a. á vegum Heyrnleysingjaskólans (sbr. og lög nr. 70/1978) og þeirra aðila sem
annast kennslu blindra. Ekki þarf að fara mörgum orðum um hvert nauðsynja-
og réttlætismál það er, að þeim sem bagaðir eru af líkamsfötlun eða þroskahömlun
séu búin skilyrði til að ná þeim námsmarkmiðum sem hugur þeirra og hæfileikar
standa til.

Um 12. gr.
Í þessari grein, sem eins og 11. gr. er að miklum hluta nýmæli, er gert ráð fyrir að

uppi verði haldið skipulegu þróunar- og leiðbeiningarstarfi á sviði framhaldsskóla,
hliðstæðu því sem kveðið er á um í lögum um grunnskóla fyrir það skólastig. Þótt
menntamálaráðuneytinu sé ætlað að hafa forgöngu um þessa starfsemi og bera
ábyrgð á að henni sé sinnt, ber að sjálfsögðu að gera ráð fyrir, að mjög verði stuðst
við frumkvæði og ábendingar þeirra sem í skólunum starfa eða starfsemi þeirra
varðar öðrum fremur. Þá mun framhaldsskólaráð og aðrir þeir ráðgjafaraðilar
sem um ræðir í 21. gr. koma hér mjög við sögu, sbr. athugasemd við þá grein.
Með ákvæðum um að framkvæmdaáætlun skuli fylgja fjárlagatillögum ár hvert
er stefnt að því, að Alþingi sé jafnan tryggð yfirsýn um framvindu og þróunar-
stefnu í starfi framhaldsskóla, auk þess sem slík áætlanagerð ætti að stuðla að
markvísum vinnubrögðum.

Um 13. gr.
Í upphafi greinarinnar er kveðið á um þá meginreglu að framhaldsskólar skuli

að jafnaði starfa i 9 mánuði ár hvert. Árlegur starfstími á einstökum námsbrautum
kann þó að verða nokkuð misjafn, og sama gegnir um kennslumagn. Um þessi
atriði þarf að setja skýr ákvæði, a. m. k. um efri og neðri mörk, og virðist eðlilegt
að það sé gert i reglugerð.

Um 14. gr.
Í fyrra hluta greinarinnar er kveðið á um skyldu menntamálaráðuneytisins til

að sjá fyrir nægum upplýsingum um það nám sem í boði er á framhaldsskólastigi
á hverjum Uma, tilhögun þess og markmið. Er þá ekki síst haft í huga að slíkar upp-

29



lýsingar séu tiltækar unglingum sem eiga fyrir höndum að velja sér námsbraut
að loknum grunnskóla. Minna má á, að ráðuneytið hefur tvö undanfarin ár gefið
út fræðslubækling af þessu tæi, sem dreift hefur verið til allra nemenda i 9. bekk
grunnskóla ("Nám að loknum grunnskóla" 1977 og 1978).

Seinni málsgreinin lýtur að þvi að stuðla að tengslum milli framhaldsskólanna
og almennings, þ. á m. við aðstandendur þeirra nemenda sem hvern skóla sækja.
Er skólunum ætlað nokkurt frumkvæði i þessu efni og stefnt að því að fólki gefist
sem bestur kostur á að kynnast því starfi sem fram fer í skólanum og koma á fram-
færi sjónarmiðum sínum. Örðugt er að setja bindandi reglur um tilhögun slikra
tengsla, en bent er á nokkrar leiðir sem til greina koma.

Um 15.-16. gr.
Þessar greinar eru nýr kafli i frumvarpinu, miðað við fyrri gerðir þess. Hér

er fjallað um hvernig virkja megi framhaldsskólana til þátttöku í fræðslu fullorð-
inna, þ. e. menntun fólks sem komið er af venjulegum skólaaldri.

í 15. gr. ræðir um menntun fullorðinna á þeim sviðum náms sem framhalds-
skólunum er einkum ætlað að sinna. Auk möguleika samkvæmt 4. gr. á inngöngu í
reglulegt nám án þess að fullnægt sé almennum inntökuskilyrðum laganna er hér
gert ráð fyrir, að fullorðnir geti með tvennum hætti notið námsframboðs framhalds-
skóla: a) Í fyrsta lagi verði unnt að heimila þeim aðgang að einstökum námsáföngum
ásamt reglulegum nemendum skólans. Sá möguleiki ætti að geta komið ýmsum vel
sem annaðhvort skortir menntun i einstökum greinum til að ljúka prófi á tiltek-
inni námsbraut eða hafa af öðrum ástæðum hug á að afla sér menntunar á af-
mörkuðum sviðum. b) Í annan stað megi heimila, að fullnægðum tilteknum skilyrð-
um, að stofna til sérstakrar kennslu fyrir fullorðna i námsefni framhaldsskóla,
þannig að um tíma og tilhögun, þ. á m. námshraða, sé tekið tillit til sérstakra þarfa
þeirra. Hér eru m. a. hafðar í huga "öldungadeildir" hliðstæðar þeim sem starfræktar
hafa verið við nokkra skóla á síðustu árum. Hafa þar m. a. opnast nýjar leiðir
fyrir ýmsa sem stunda vilja nám jafnframt vinnu. Stofnun slíkra deilda eða nám-
skeiða mundi m. a. koma til álita, ef óskir kæmu fram frá nægilegum fjölda fólks
til að fullnægt væri skilyrðum reglugerðar um lágmarksstærð námshópa. Um greiðslu
kostnaðar af þeirri kennslu sem hér um ræðir er kveðið á i 34. gr.

Ákvæðum 16. gr. er ætlað að stuðla að því, að sú aðstaða sem fyrir hendi verður
í framhaldsskólum, m. a. kennsluhúsnæði og tækjabúnaður, geti komið að notum
fyrir almenna fræðslustarfsemi, aðra en þá sem fellur undir meginhlutverk skól-
anna sjálfra. Hér er átt við ýmiss konar "frjálst" fræðslustarf, m. a. af þvi tæi
sem viða er stundað i námsflokkum. en einnig endurmenntun sem hentugt kann að
vera að tengja framhaldsskóla. Þótt hér yrði um að tefla starfsemi sem félli utan
almenns verksviðs viðkomandi framhaldsskóla og færi fram á vegum annarra
aðila, er gert ráð fyrir að skólinn geti ef svo ber undir verið virkur aðili að skipu-
lagningu og framkvæmd, að fenginni heimild ráðuneytisins i samráði við skólanefnd.

Um 17. gr.
Í grcininni er bent á þrjá mismunandi kosti um tengsl námsbrauta og skóla-

stofnana og gert ráð fyrir að tilhögun ráðist með hliðsjón af aðstæðum. Þó er ætlast
til að reynt sé að hafa fleiri brautir en eina í sömu stofnun, þar sem því verður
með eðlilegu móti við komið. Er þá einkum haft í huga að raunverulegir valkostir
nemenda verði fleiri cn ella" en einnig félagslegur ávinningur að samskiptum við
nemendur af öðrum brautum, svo og betri skilyrði. til hagræðingar i kennslu.

Lokaákvæði greinarinnar er mikilvægt stef'nuatrlði, þ. e. að i öllum landshlutum
verði gefinn kostur it eins fjölbreytilegu námsframboði og unnt er, sbr. op, 8. gr.
laga nr. 55/1974, um skólakerfi. Í því felst, að hagræðingarsjónarmið verði ekki
látin einráð við ákvörðun um staðsetningu einstakra námsbrauta, heldur tekið sann-
gjarnt tillit til möguleika nemenda á að stunda það nám, sem hugur þeirra stendur
til, án þess að þurfa að sækja til fjarlægra landshluta.
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Um 18.-19. gr.
Hér er ákvörðunarvald um staðsetningu skólastofnana á framhaldsskólastigi

og verksvið þeirra falið menntamálaráðuneytinu í samráði við fræðsluráð, en fræðslu-
ráð skal leita álits skólanefnda og sveitarstjórna í fræðsluumdæminu eftir því sem
við á hverju sinni. Kemur hér fram sú stefna, sem áréttuð er frekar í siðari grein-
um frumvarpsins, að ætla fræðsluráðum í fræðsluumdæmum samkvæmt grunn-
skólalögum veigamikla ábyrgð á og afskipti af málefnum framhaldsskólanna. Er
það atriði nánar rætt siðar, sbr. einkum athugasemdir við 22. gr. Frumkvæði að skóla-
haldi mun að sjálfsögðu oft koma frá sveitarfélögum. Samkv. 18. gr. ber ráðuneytinu
að hafa samráð við viðkomandi fræðsluráð áður en það tekur afstöðu til slíks
erindis.

Ákvæði 18. greinar ber að skoða í samhengi við næstu grein (19. gr.), um gerð
áætlana um skipan námsbrauta á framhaldsskólastigi. Kemur þá enn skýrar fram,
að ætlast er til aðildar heimaaðila að ákvörðun um skipan þessara mála, jafnframt
því að Alþingi verði tryggð nauðsynleg yfirsýn í sambandi við ákvörðun fjár-
veitinga.

Um 20. gr.
Eins og vikið er að í almennri greinargerð hér að framan (bls. 411) er eðlilegt

að gera ráð fyrir, að verklegu námi geti verið fyrir komið með ýmsu móti, bæði
innan vébanda viðkomandi framhaldsskóla og í tengslum við eða á vegum -rtvínnu-
fyrirtækja og stofnana. Í þessari grein felst heimild til að nýta síðari kostum, enda
sé með samningi um það efni tryggt eðlilegt samstarf við hlutaðeigandi skóla. Undir
þetta ákvæði gæti m. a. fallið námssamningur við iðnmeistara, en jafnframt er þvi
ætlað að verða grundvöllur samstarfs skóla og atvinnulífs á ýmsum sviðum starfs-
menntunar þar sem slíku skipulögðu samstarfi er nú tæpast til að dreifa.

Í 38. gr. frumvarpsins eru gerðar ráðstafanir til að núverandi ákvæði iðn-
fræðslulaga um réttindi og skyldur iðnnema og meistara falli ekki brott fyrr en
þeim málum hefur verið tryggilega skipað f nýrri löggjöf sem taki m. a. til þeirra
atriða.

Um 21. gr.
í 1. málsgr. felst, að yfirstjórn opinberra skólastofnana á framhaldsskólastigi

verði að meginreglu í höndum menntamálaráðuneytisins. Undir það ráðuneyti fellur
nú þegar langmestur hluti skólakerfisins, en nokkrir sérskólar eru þó á vegum
annarra ráðuneyta. Einkum er hér um að ræða nokkrar námsbrautir sem starf-
ræktar eru í tengslum við heilbrigðisstofnanir (sjúkraliðaskóla, þroskaþjálfaskóla,
lyfjatæknaskóla, röntgentækna skóla, ljósmæðraskóla), svo og búnaðarskóla (bænda-
skóla og garðyrkjuskóla), auk þess sem fáeinir starfsmenntunarskólar eru reknir af
ríkisstofnunum (loftskeytaskóli, póst- og simaskóli, lögregluskóli, tollskóli).
Eðlilegt virðist að allar námsbrautir f samræmdum framhaldsskóla séu undir yfir-
umsjón sama ráðuneytis, nema veigamiklar sérástæður mæli með undantekningu.
Slfkar ástæður virðast helst koma til álita í sambandi við bændaskólana sem starfa
á Hólum og Hvanneyri, svo og Garðyrkjuskóla ríkisins að Reykjum í Ölfusi. Þeir eru
reknir i nánum tengslum við umfangsmikil bú, sem gegna veigamiklu hlutverki á sviði
tilrauna í þágu landbúnaðarins. Er ekki óeðlilegt að telja að sá þáttur sé það þungur
á metunum að viðkomandi skólastofnanir eigi fremur heima á verksviði landbúnaðar-
ráðuneytisins en menntamálaráðuneytisins. Hins vegar verður að gera ráð fyrir, að
búfræðinámsbrautir verði stofnaðar í tengslum við ýmsa framhaldsskóla landsins,
og ættu þær þá að vera undir umsjón menntamálaráðuneytisins. Þá er og mikil-
vægt, að námið við bændaskólana verði þannig skipulagt, að það geti með eðlilegum
hætti fallið inn i hið samræmda framhaldsskólakerfi, enda er svo ráð fyrir gert i
lögum um búnaðarnám, sem samþykkt voru á síðasta þingi (I. nr. 55/1978).

Hinn samræmdi framhaldsskóli mun spanna námsbrautir sem varða flest svið
þjóðlifsins. Af þeim sökum er nauðsynlegt að til sé ákveðinn vettvangur fyrir sam-
ráð um stefnumörkun í málefnum framhaldsskóla og um samræmda framkvæmd
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þeirrar stefnu sem mótuð hefur verið. Þessu hlutverki er framhaldsskélaráðí, sem
um ræðir í 2. málsgr., ætlað að gegna. Gert er ráð fyrir að i framhaldsskólaráði
verði fulltrúar aðliggjandi skólastiga, einstakra námssviða framhaldsskólans
sjálfs og aðila atvinnuIifsins, Kvenfélagasambands íslands, Sambands islenskra
sveitarfélaga og félagasamtaka, fulltrúar nemenda, kennara og skólastjóra, auk
fulltrúa ráðuneytisins. Miðað við að námssviðin verði 8 að tölu, yrði ráðið með
þessum hætti skipað 33 mönnum. Þessu fjölmenna ráði er ekki ætlað að
sinna stjórnsýsluverkefnum, heldur að fjalla um meginatriði i stefnu og framkvæmd.
Má ætla að hæfilegt þætti að ráðið kæmi saman í þessu skyni einu sinni til tvisvar
á ári. Þess hefur orðið vart, að menn væru vantrúaðir á að samkunda af þessu tæi
yrði fallin til raunverulegra áhrifa, en telja verður að ráðið ætti að geta orðið
harla gagnlegur samráðsvettvangur og raunar hæpið að með góðu móti verði
án verið einhverrar slíkrar ráðgjafarstofnunar sem hafi yfirsýn um málefni fram-
haldsskólastigsins í heild.

Í 3. og 4. málsgr, greinarinnar er fjallað um námssviðsnefndir og námsbrautar-
nefndir, skipan þeirra og hlutverk. Verkefni þessara aðila verða fyrst og fremst
tengd inntaki náms og námstilhögun. Er þá gert ráð fyrir, að fyrir liggi námsskrá
fyrir viðkomandi námsbrautir, þannig að í hlut námsbrautarnefnda komi að fylgj-
ast með framkvæmd og eiga frumkvæði að eða fjalla um breytingar og nýmæli og
stuðla með öðrum hætti að þróun náms hver á sinni braut. Námssviðsnefndir hafa
mikilvægu hlutverki að gegna við að gæta þess, að samræmi sé í störfum náms-
brautarnefnda á viðkomandi sviði, þannig að brautirnar einangrist ekki hver frá
annarri, gagnstætt því sem að er stefnt með hinum samræmda framhaldsskóla.
Vert er að vekja athygli á að gert er ráð fyrir að samstæðar og nátengdar brautir
geti verið saman um námsbrautar nefnd og þar með einnig um aðild að námssviðs-
nefnd. Ljóst er, að á fjölbreyttustu námssviðum verður allmikill fjöldi manna
kvaddur til starfa í námsbrautarnefndum, en hvorki verður það talið óæskilegt
út af fyrir sig né er þar um að ræða algera nýjung. Má t.d. minna á fræðslunefndir
iðngreina sem gert er ráð fyrir í núgildandi iðnfræðslulögum.

Þess skal getið, að þær tillögur sem fram koma í þessari grein um skipan ráð-
gjafaraðila eru niðurstöður samráðs við ýmsa aðila sem fengu frumvarpið í fyrri
gerð til umsagnar.

Í reglugerðarákvæðum sem gert er ráð fyrir í lok greinarinnar þarf m. a. að
fjalla um tilhögun á tilnefningu fulltrúa í framhaldsskólaráð, námssviðsnefndir
og námsbrautarnefndir, svo og um starfshætti þessara aðila.

Þótt ekki sé vikið að þvi í sjálfu frumvarpinu er í þessu sambandi rétt að
leggja áherslu á, að yfirumsjón málefna hins samræmda framhaldsskóla verður
veigamikið verkefni sem krefjast mun eflingar og endurskipulagningar þeirra ein-
inga menntamálaráðuneytisins sem að þvi vinna.

Um 22. gr.
Það er eindregin skoðun þeirra sem frv. þetta sömdu, að æskilegt sé og

eðlilegt að færa ábyrgð á námi á framhaldsskólastigi á hendur sveitarfélaga eða
samstarfseininga þeirra að meira marki en nú á sér stað. Þegar frá eru taldir iðn-
skólar og framhaldsnám við gagnfræðaskóla hafa langflestir framhaldsskólar til
skamms tíma verið alfarið á vegum ríkísíns, bæði að því er varðar kostnað og stjórn-
un. Markverð breyting á þessu er að verða með stofnun fjölbrautaskóla á nokkrum
stöðum. Má telja þá þróun eðlilega, þar sem ljóst er, að úrkostir um nám að lokinni
skólaskyldu og framkvæmd þeirra mála eru nú á tímum atriði sem hverja byggð
skipta miklu, jafnvel engu minna en tilhögun skyldunáms. Meðan framkvæmd öll
er á vegum ríkisins CI' hætt við að áhugi sveitarstjórnarmanna á þessum mikilvægu
málum og tækifæri til eðlilegra áhrifa á skipan þeirra verði minni en skyldi. Hins
vegar er' skólahaldi á framhaldsskólastigi að jafnaði þannig farið, að víðast má gera
ráð fyrir, að fleiri en eitt sveitarfélag standi að skólastofnun. Virðist ekki óeðlilegt
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að leggja fræðsluumdæmin átta til grundvallar, þegar ákveða skal svæðaskiptingu
að því er varðar stjórn framhaldsskólamála.

Þau sjónarmið sem nú voru rakin liggja að baki ákvæðum þessarar greinar um
hlut fræðsluráða, fræðslustjóra og fræðsluskrifstofa að málefnum framhaldsskóla,
hliðstæðan því hlutverki sem þessum aðilum er ætlað á sviði grunnskóla samkvæmt
grunnskólalögum, og er ætlast til að um þau verkefni verði nánar mælt í reglugerð.
Gera má ráð fyrir, að slík aukning á verksviði hafi í för með sér þörf á eflingu
fræðsluskrifstofa, en ekki virðist sjálfsögð ástæða til að breyta ákvæðum um skip-
an fræðsluráða af þessu tilefni, enda verður að ætla að við val manna í ráðin verði
tekið tillit til breytts starfssviðs.

Í lokamálsgrein greinarinnar er fjallað um frávik frá þeirri meginreglu, að
fræðsluumdæmi og framhaldsskólasvæði fari saman. t þeim kafla almennrar greinar-
gerðar, sem fjallar um skólaskipan (bls. 427 o. áfr.) kemur fram, að nefndin sem
frumvarpið samdi hefur gert ráð fyrir slíkum frávikum í tveimur landshlutum;
annars vegar á mörkum Vestfjarðaumdæmis, Vesturlandsumdæmis og Norðurlands-
umdæmis vestra, en hins vegar á mörkum Reykjanesumdæmis og Reykjavíkur. Í

slíkum tilvikum er gert ráð fyrir að settar verði sérstakar reglur um aðild viðkom-
andi sveitarfélaga að stjórnsýslu varðandi málefni framhaldsskóla.

Um 23. gr.
Greinin gerir ráð fyrir, að við hvern framhaldsskóla sem rekinn er sameiginlega

af ríki og einu eða fleiri sveitarfélögum starfi sérstök skólanefnd. Skólastjórn við-
komandi skóla skal eiga aðild að skólanefndinni, en að öðru leyti skal hún skipuð
fulltrúum sveitarfélaga sem að skólanum standa. Um kosningu þeirra fer með mis-
munandi hætti, eftir því hvernig aðildinni er háttað.

I 1. mgr. er fjallað um skóla sem heilt fræðsluumdæmi á aðild að ásamt ríkinu
og gert ráð fyrir að fyrír hvern slíkan skóla kjósi viðkomandi fræðsluráð skóla-
nefnd. Til greina kæmi, að allar sveitarstjórnir í fræðsluumdæminu ættu hlut að
kosningu skólanefndar í slíkum tilvikum, en sú tilhögun mundi óhjákvæmilega
verða allflókin í framkvæmd. Sýnist og eðlilegt að kjörið sé falið fræðsluráði. þar
sem það fjallar um skólamálefni fræðsluumdæmisins í heild í umboði sveitarfélag-
anna.

Ákvæði 2. og 3. mgr. fjalla um þau tilvik, er aðild að framhaldsskóla er bundin
við hluta sveitarfélaga i fræðsluumdæmi eða eitt sveitarfélag. Þykir eðlilegt, að þá
standi einungis hlutaðeigandi sveitarfélög að kjöri fulltrúa í skólanefnd.

Skólanefnd er m. a. ætlað að vera tengiliður milli skólans og viðkomandi sveitar-
félaga. Um verksvið nefndanna og skipan skal setja nánari ákvæði í reglugerð.
Minna má á, að skólanefndir að nokkru hliðstæðar þeim sem um ræðir í greininni
starfa t. d. við Fjölbrautaskóla Suðurnesja í Keflavík og Fjölbrautaskólann á Akra-
nesi.

Um 24. gr.
Ákvæði tveggja fyrstu málsgreinanna, um skólastjóra og skólastjórn, eru að

efni til í samræmi við þá skipan sem i gildi er t. d. í menntaskólum. Í síðustu máls-
greininni er fjallað um tilvik, þar sem nám á framhaldsskólastigi er í skjóli grunn-
skóla að því marki, að ekki er ástæða til að stofna til sérstakrar stjórnunareiningar,

Um 25. gr.
Ákvæðin um nemendaráð eru að nokkru sniðin eftir hliðstæðum ákvæðum í

lögum nr. 12/1970, um menntaskóla. Hér er það hlutverk nemendaráðanna að koma
sjónarmiðum nemenda á framfæri gagnvart skólastjórn, þó markað öllu víðtækara
en þar er gert.
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Um 26. gr.
Greinin kveður á um að gert skuli ráð fyrir almennum kennarafundum innan

framhaldsskóla, en um verksvið þeirra skal mæla í reglugerð. Það tíðkaðist nokkuð
áður, að í lögum um framhaldsskólastofnanir væri gert ráð fyrir að allir fastir
kennarar skólans, ásamt skólastjóra, skipuðu skólastjórn. A síðari árum hefur
fremur verið horfið að þeirri tilhögun skólastjórnar að bæði kennarar og nemendur
ættu þar kjörna fulltrúa (sbr. t. d. lög nr. 12/1970, um menntaskóla). Eftir sem
áður eiga almennir kennarafundir nauðsynlegu hlutverki að gegna, m. a. sem vett-
vangur til að fjalla um nýmæli í kennslu- og námsháttum.

Um 27. gr.
í þessari grein eru talin meginverkefni sem rækja þarf í framhaldsskólum og

miða ber við i ráðningu starfsliðs. Það verður hins vegar mjög mismunandi eftir
nemendafjölda skóla, námssviðum og fjölda námsbrauta, hve mikinn mannafla þarf
til að vel sé fyrir öllum nauðsynlegum starfsþáttum séð. Er gert ráð fyrir, að reglur
um skipan starfa séu settar í reglugerð Cum) með tilliti til mismunandi aðstæðna.

Þótt fjöldi starfsmanna og verkaskipting verði mismunandi eftir skólastofnunum,
koma flestallir þeir starfsþættir, sem í frumvarpsgreininni eru taldir, við sögu i
hverjum framhaldsskóla, nema hvað störf við mötuneyti og heimavistir verða
bundin þeim skólum þar sem slík aðstaða er. Ástæða er til að leggja áherslu á mikil-
vægi náms- og starfsráðgjafar í samræmdum framhaldsskóla, sbr. almenna greinar-
gerð hér að framan (bls. 409).

Í næstsiðustu mgr. greinarinnar eru fyllri ákvæði en voru i fyrstu gerð frum-
varpsins um hver háttur skuli hafður á ráðstöfun starfa í framhaldsskólum, m. a.
um tillögu- og umsagnaraðila.

Meðal nýmæla er að fastir kennarar skóla veiti umsögn um umsækjendur um
stöðu skólastjóra sé ekki um nýja skóla að ræða.

Um 28. gr.
Upphafsákvæði greinarinnar er miðað við, að lög hafa verið sett um kröfur sem

fullnægja þarf til að verða settur eða skipaður skólastjóri eða kennari, (sbr. lög nr.
51/1978, um embættisgengi kennara og skólastjóra.) Er þar m. a. að finna ákvæði
um menntunarkröfur til kennara framhaldsskóla. Hér er gert ráð fyrir, að i reglu-
gerð megi kveða á um slíkar kröfur til annarra starfsmanna, svo sem þeirra er ann-
ast ýmiss konar ráðgjafarstörf.

Í síðari málsgrein greinarinnar er mælt fyrir um, að i reglugerð verði sett ákvæði
um orlof og endurmenntun starfsmanna framhaldsskóla. Er þá haft í huga að fram-
haldsskólakennurum verði tryggð hliðstæð aðstaða á þessu sviði og kennurum grunn-
skóla, og gert ráð fyrir að slík ákvæði taki einnig til annarra starfsmanna er vinna
að uppeldislegum verkefnum við framhaldsskóla.

Um 29. gr.
Í grein þessari er ákveðin meginregla um skiptingu rekstrarkostnaðar framhalds-

skólans milli ríkis og sveitarfélaga, sem felst i því, að hlutdeild sveitarfélaga miðist
víð tvö fyrstu árin og verði þá á sama grundvelli og gildir um grunnskóla en að öðru
leyti kosti rikissjóður framhaldsskólann. Er regla þessi rökstudd annars staðar i
greinargerðinni, sjá bls. 413, svo og gerð grein fyrir þeim áhrifum sem hún hefur
á kostnað ríkis og sveitarfélaga af rekstri framhaldsskóla, sbr. bls. 444.

Um 30. gr.
Hér eru tilgreindir þeir kostnaðarliðir sem rtkíssjóður greiðir i þeim hluta

framhaldsskólans, sem sveitarfélög eiga einnig kostnaðaraðild að. Eru þeir f sam-
ræmi við sömu meginatriði í lögum um grunnskóla.

Framlög rikissjóðs til hinna ýmsu starfa eru ekki bundin á sama hátt og i
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grunnskólanum. Ástæðan er sú að þessi vettvangur er það Ijðlbreytilegur eftir eðli
náms að ekki eru tök á að gera honum að fullu skil í lögum, en gert er ráð fyrir
að itarlegri ákvæði verði sett i reglugerð.

Þá er í greininni gert ráð fyrir að ríkissjóður greiði viðhaldskostnað að hálfu
í þeim hluta framhaldsskólans sem sveitarfélög eru aðilar að og er það hliðstætt því
sem gilti um grunnskóla allt til ársins 1975 er því var breytt.

Ennfremur er gert ráð fyrir að ríkissjóður greiði stofnkostnað að fullu.

Um 31. gr.
Skv. greInInni er sveitarfélögum skylt að eiga rekstraraðild að framhaldsskóla.
Gert er ráð fyrir að í hverju fræðsluumdæmi verði stofnaður sjóður, fram-

haldsskólasjóður, og skal sá kostnaður sem kemur í hlut einstakra sveitarfélaga
greiddur úr honum. Framlög til sjóðsins skulu greidd úr jöfnunarsjóði sveitar-
félaga og tekin af framlagi hans til viðkomandi sveitarfélags.

Meginreglan er sú að öll sveitarfélög hvers fræðsluumdæmis verði ásamt
ríkinu rekstraraðilar að framhaldsskólum í umdæminu.

Einstök sveitarfélög geta þó sameinast um rekstur framhaldsskóla ef mennta-
málaráðuneytið samþykkir og greiða þau þá ekki framlag til framhaldsskólasjóðs.

Um 32. gr.
Ekki er gert ráð fyrir að unnt verði eða hagkvæmt að hafa allt framhaldsnám

i þeim skólastofnunum. sem reknar eru með aðild sveitarfélaga skv. ákvæðum 31.
gr. Á það einkum við um mjög sérhæft nám, sem oft byrjar ekki fyrr en lokið er
eins til tvegg,ja ára almennum undirbúningi. Er þá haft 1 huga nám eins og vélstjóra-
nám, stýrimannanám, hjúkrunarnám, húfræðinám o. fl., þó einkum siðari hluti
þessara námsbrauta sem kallar á miö~ sérhæfða aðstöðu. Gert er ráð fyrir að
skólar fyrir nám af þessu tæi geti verið reknir af ríkinu og eins þó þeir taki einnig
til nemenda á 1. og 2. ári þessara námsbrauta. Ekkert mælir þó á móti þvi að sveitar-
félög v<,r15imeðrekstraraðilar ef þau óska þess.

Um 3S. gr.
Greinin kveður á um að stjórn framhaldsskóla sjóðs skuli vera í höndum

viðkomandi fræðsluráðs. f greininni er einnig kveðið á um helstu verkefni sjóðs-
stjórnar.

Um 34. gr.
Hér er fjallað um kostnað af námskeiðum sem efnt er til utan reglulegs skóla-

starfs. Þar sem slík starfsemi er á ýmsan hátt frábrugðin hinu reglubundna starfi
skólans og oft hliðstæð starfsemi sem fram fer i námsflokkum þykir rétt að um hana
gildi sérstök kostnaðarákvæði.

Er hér gert ráð fyrir að kostnaður við námskeiðin, annar en kostnaður vegna
húsnæðis, skiptist jafnt milli rfkls, sveitnrfélngn og nemenda, þó þannig að kostn-
aður nemenda fari ekki yfir tiltekið hámark sem ákveðið skal í reglngerð. ÞÓ verð!
afnot af húsnæði með venjulegum rekstrarkostnaði þess lögð til af rekstraraðilum
skólans.

ÞÓ að um sé að ræða námsáfanga sem einnig koma fyrir f reglulegu starfi
skólans er sýnt af þeirri reynslu sem fengist hefur af starfsemi svokallaðra
öldungadeilda. að i mörgum tilfellum er ekki um það að ræða að nemendur stefni
að þvi að ljúka námi og ná þeim markmiðum og réttindum sem námslokum fylgja,
heldur er hér um að ræða ástundun hugðarefna, hliðstætt og f frjálsu námskeiða-
haldi á vegum ýmissa aðila. ÞMt slíkt nám sé i s,jálfu sér góðra g.la1da vert er þó
varla ástæða til að um kostnað af þvi gildi hið sama og um það nám sem rfki og
sveitarfélögum er skylt að halda uppi.
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Um 35. gr.
Megininntak þessarar greinar er að ríkissjóður greiði sinn hluta kostnaðar

jafnóðum og hann fellur til en ekki árlega eftir á eins og verið hefur hingað til að
því er varðar annan kostnað en kennslulaun.

Um 36. gr.
Grein þessi fjallar um framkvæmd kostnaðarákvæðanna. Er þar gert ráð fyrir

nokkrum tíma til að undirbúa breytingarnar og koma þeim í framkvæmd. Þá er þar
og slegið föstum mikilvægum atriðum að þvi er varðar breytingar á eignaraðild,
þar sem gert er ráð fyrir að ný rekstrar- og eignaraðild komist á án þess að um verði
að ræða kaup og sölu á þeim mannvirkjum, sem fyrir eru og nú eru notuð fyrir
framhaldsskóla.

Hliðstæð ákvæði eða áþekk er að finna i lögum nr. 34/1962, um breytingu á
lögum nr. 41/1955, um greiðslu kostnaðar við skóla, sem reknir eru sameiginlega af
ríki og sveitarfélögum, í lögum nr. 56/1972, um lögreglumál, og í lögum nr. 56/1978,
um heilbrigðisþjónustu, enda ekki eðlilegt að breyting á skyldum ríkis og sveitarfé-
laga til að sinna ákveðnum verkefnum leiði til uppgjörs á eignum sem ætlað er að
gegna áfram sama hlutverki.

Um 37. gr.
Þess er víða getið i einstökum greinum frumvarpsins, að ætlast sé til að málum

verði skipað nánar i reglugerð. Raunar er augljóst að með frumvarpinu er stefnt að
rammalöggjöf um framhaldsskólastigið, en af því leiðir, að sitthvað sem nú er kveðið
á um í lögum um einstakar skólagerðir eða námsstofnanir verður ekki fellt inn í
slíka heildarlöggjöf. Hvorki verður þó talið nauðsynlegt né æskilegt að i framhaldi
af setningu rammalaga verði sett endurskoðuð lög um einstök námssvið eða náms-
brautir. Hætt er við, að slík lagasetning mundi fremur stefna i tvísýnu en stuðla
að þeirri samhæfingu náms á framhaldsskólastigi sem er eitt meginatriði þessa frum-
varps. Til þess er ætlast, að með ákvæðum frumvarpsins sé mörkuð nægilega skýrt
sú stefna sem fylgja beri um mótun og starfsemi námsbrauta framhaldsskóla til þess
að framkvæmdaatriðum megi skipa nánar með reglugerðum. Svo sem fram kemur í
frumvarpsgreininni er gert ráð fyrir, að reglugerðir á grundvelli laganna geti ýmist
tekið til ákveðinna efnisþátta er varða framhaldsskólastigið í heild eða fjallað um
einstök námssvið eða námsbrautir. Dæmi um hugsanlegar reglugerðir af síðara tæinu
væri reglugerð um hjúkrunarnám, reglugerð um vélstjóranám o. s. frv. Einnig kem-
ur til greina að setja sérstaka reglugerð um tiltekna skólagerð eða einstaka skóla-
stofnun.

Ákvæðum 2. mgr. er ætlað að tryggja að við undirbúning reglugerða verði leitað
samráðs við ýmsa aðila sem eðlilegt er að láti starfshætti og rekstur framhaldsskóla
til sin taka. Gera má ráð fyrir, að hver einstök reglugerð verði undirbúin af sér-
stökum starfshópi eða nefnd með fulltrúum þeirra aðila sem efni hennar varðar
öðrum fremur, en starfshópi þeim sem um ræðir i greininni er ætlað samræmingar-
hlutverk eins og þar kemur fram.

Um 38. gr.
Ljóst er, að framkvæmd þeirrar nýsldpunar náms á framhaldsskólastigi sem

lagafrumvarp þetta gerir ráð fyrir krefst umfangsmikils undirbúnings sem taka
mun talsverðan tíma. Nokkur helstu verkefni sem vinna þarf eru talin í inngangs-
kafla hinnar almennu greinargerðar hér að framan (bls. 414). Gildistökuákvæði
frumvarpsins er sniðið með hliðsjón af þessu, þar sem gert er ráð fyrir að allt
að fimm ár geti liðið frá samþykkt laganna þar til þau koma til fullrar fram-
kvæmdar.
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Í frumvarpsgreininni eru talin lög sem gert er ráð fyrir að falli úr gildi jafnóðum
og hin nýju lög koma til framkvæmda. Er þar um að ræða flest lög sem nú eru i gildi
um einstakar skólagerðir eða námsstofnanir á framhaldsskólastigi. Undantekning eru
lög um búnaðarnám, nr. 55/1978, og lög um garðyrkjuskóla ríkisins, nr. 91/1936, sbr.
athugasemd við 21. gr. Orkað getur tvímælis hvort ástæða sé til að fella úr gildi lög
um Leiklistarskóla Íslands, með hliðsjón af því að verksvið hans sé án beinna skipu-
lagstengsia við nám á framhaldsskólastigi eins og nú háttar. A hinn bóginn kann það
jafnframt að vera röksemd fyrir því að taka ákvæðin um skólann til endurskoðunar i
þessu samhengi. Þótt laga nr. 66/1972, um Tækniskóla íslands, sé ekki getið i upptaln-
ingunni, er ljóst að endurskoðun á þeim yrði að óbreyttu nauðsynleg í framhaldi
af setningu laga um samræmdan framhaldsskóla, en endurskoðun laganna um Tækni-
skólann fer nú fram í samræmi við ákvæði til bráðabirgða í lögunum sjálfum. Þá
er og rétt að vekja athygli á, að áður en ný heildarlöggjöf um framhaldsskólastigið
kemur til framkvæmda þarf að fara fram endurskoðun á ýmsum lögum þar sem
ákvæði um atvinnuréttindi eru bundin námi samkvæmt núverandi skipan, sbr. t. d.
lög nr. 69/1973, um atvinnuréttindi skipstjórnarmanna á íslenskum skipum. Loks
er i frumvarpinu gert ráð fyrir, að við afnám núgildandi laga um iðnfræðslu verði
áfram í gildi ákvæði þeirra laga um löggildingu iðngreina og iðnmeistara og um rétt-
indi og skyldur aðila að námssamningum iðnnema, eða þar til ný löggjöf hefur
verið sett um þau efni, sbr. og athugasemd við 20. gr.

Til þess að girða fyrir óvissu um stöðu skólastofnana og námsbrauta meðan
ný lög eru að komast til framkvæmda er niðurfelling fyrri laga samkvæmt frum-
varpsgreininni bundin því í hverju tilviki, að sett hafi verið reglugerðarákvæði um
tilsvarandi námsbrautCir) á grundvelli hinnar nýju löggjafar, að höfðu samráði við
Alþingi.

Þótt þannig sé ekki gert ráð fyrir að lögin komi að öllu tiI framkvæmda i
einu vetfangi þarf að vera unnt að hefjast þegar í stað handa um aðgerðir er miði
að því að koma á hinni nýju samræmdu skipan. Er Því gert ráð fyrir að mennta-
málaráðuneytið fái umboð til að heimils einstökum skólum frávik frá tilteknum
ákvæðum gildandi laga, ef um er að ræða ráðstafanir sem samrýmast meginstefnu
hinnar nýju löggjafar.

Í lokamálsgrein greinarinnar er ákvæði um árlega skýrslugjöf menntamálaráð-
herra til Alþingis um það starf sem unnið er til að koma löggjöfinni í framkvæmd,
þ. á m. um undirbúning reglugerða. Með þeim hætti gefst Alþingi kostur á að tjá vilja
'linn um mótun framkvæmdarinnar, jafnóðum og henni vindur fram.

Um 39. gr.
Mjög hefur verið um það rætt á undanförnum árum að nauðsyn beri til að

bæta og efla aðstöðu verkmenntunar í landinu. í þessari grein frumvarpsins. sem
er ákvæði til bráðabirgða, er gert ráð fyrir að sérstakt átak á þessu sviði verði
forgangsverkefni við undirbúning að framkvæmd löggjafar um samræmdan fram-
haldsskóla.
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VIÐAUKI
Hugmyndir um skólaskipan.
Fjármál framhaldsskólans.

Kafli þessi er óbreyttur að mestu frá greinargerð með frumvarpinu eins og
það var lagt fyrir Alþingi á 100. löggjafarþingi 1978.

Sjá nánar um það í niðurlagi kaflans.
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UM SKÓLASKIPAN, NEMENDAFJÖLDA OG VERKEFNI
EINSTAKRA SKÓLASTAÐA

Nokkur almenn atriði.
Hér á eftir verður reynt að gefa nokkra hugmynd um líklegan nemendafjölda

t framhaldsskólum og hugsanlega skiptingu hans á skólastaði. Það skal tekið fram
að forsendur þær sem byggt er á eru ekki nægilega kannaðar og þvi ekki um að
ræða nákvæmar tölur hvorki í heild né á einstökum stöðum eða námsbrautum.
Þrátt fyrir það ætti þetta yfirlit að gefa allgóða mynd af þeim möguleikum sem
kerfið gefur að því er varðar skipulag í framkvæmd og jafnframt stuðla að þvi
að unnt sé að gera sér grein fyrir stöðu og þróunarhorfum einstakra skóla og skóla-
staða.

Eins og getið er um hér að framan, þar sem drepið er á verkefni einstakra
skóla, mun kostnaður af framkvæmd skólahalds ráðast í veigamestu atriðum af
skipulagi námsins og er þar bent á þætti svo sem stærð námshópa og nýtingu á
húsnæði og búnaði einkum til kennslu og þjálfunar i verklegum greinum. Nauð-
synlegt er að settar verði reglur til viðmiðunar um þessi atriði til þess að tryggja
hagkvæma framkvæmd en slíkar reglur hljóta að byggjast á Itarlegri könnun.

Ber þvi að taka eftirfarandi hugmyndir um fjölda nemenda og skiptingu hans
á skólastaði með fyrirvara um síðari breytingar, þegar fyllri upplýsingar liggja
fyrir.

Áður en vikið er að nemendafjölda skal bent á nokkur atriði sem hafa verður
i huga.

a) Tengsl við grunnskóla.
Gert er ráð fyrir að framhaldsskóli starfi sem sjálfstæð stofnun eða í

tengslum við grunnskóla eftir aðstæðum. Hið síðarnefnda á einkum við fá-
mennari staði, þar sem vart er ráð fyrir því gerandi að um verði að ræða sér-
stakar stofnanir, heldur verði aðstaða og kennslukraftar nýtt sameiginlega
með grunnskólanum. Framhaldsnám á þessum stöðum verður þvi að nokkru
háð því, hvernig til tekst með upphyggingu grunnskólans. Hér skiptir stærð
skólanna verulegu máli, t. d. hvort síðustu aldursárgangar þeirra eru það fjöl-
mennir, að þeir ásamt framhaldsnáminu geti staðið undir nægilegum fjölda
sérhæfðra kennara. Hugmyndir nefndarinnar um framhaldsnám á einstökum
stöðum eru i meginatriðum miðaðar við, að skóla skipan á grunnskólastigi verði
sem næst með þeim hætti, sem gert er ráð fyrir f tillögum ráðuneytisins um
skiptingu landsins í skólahverfi frá því í desember 1975. Verulegar breytingar
frá þeim kunna að leiða til þess að framhaldsnám á sumum þeim stöðum, sem
hér er reiknað með, reynist óraunhæft.

b) Héraðsskðlar,
Í hugmyndum þessum el' miðað við að nýtt verði sem best það húsnæði sem

fyrir er til skólahalds, þ. ám. héraðsskólarntr. Ljóst er þó, að sumir þeirra
eru þannig i sveit settir, að það skapar verulegan vanda að nýta aðstöðu þeirra
til fullnustu, án þess að brjóta gegn skynsamlegu skipulagi að öðru leyti. Þessa
gætir þegar að þvi er varðar suma skólana og þarf [Ið hyggja náið að fram-
tfðarhlutverki þeirra, þegar teknar verða ákvarðanir sem geta haft áhrif á stöðu
þeirra.

Ástæður til þess vanda, sem að þessum skólum steðjar nú og kemur fram
i þverrandi aðsókn, eru fyrst og fremst þær að uppbyggingu grunnskóla á veg-
um sveitarfélaga hefur fleygt verulega fram og taka þeir nemendur sem áður
sóttu héraðs skólana án þess að nýr starfsvettvangur hafi myndast fyrir þá.
Reynt hefur verið að byggja upp i skólum þessum framhaldsnám i formi fram-
haldsdeiIda, en aðsókn hefur viðast verið takmörkuð.
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Augljóst er að nýting skólanna fyrir framhaldsnám er verulegum ann-
mörkum háð. Húsnæði flestra þeirra miðast við kennslu 5-7 bekkjardeilda og
vistun 100-140 nemenda og kennara þeirra. A eðlilegu aðdráttarsvæði skól-
anna, sem í flestum tilfellum má telja að sé ein eða tvær næstu sýslur, er fjöldi
unglinga í aldursárgangi yfirleitt 30-40, að frátöldum unglingum á þéttbýlis-
stöðum þar sem ætla má að framhaldsnám verði. Skólarnir geta því rúmað 3-5
heila árganga af svæðinu. Hins vegar er óframkvæmanlegt að skólar með svo
fáa nemendur í hverjum árgangi og í heild bjóði upp á þá breidd i námi og
þann fjölda mismunandi námsbrauta sem ætla má að unglingarnir leiti eftir.
Með því að sérhæfa skólana, þ. e. að ætla þeim kennslu á fáum námsbrautum
verður að vísa hluta af nærsveitanemendum frá, en i staðinn yrðu skólarnir að
leita nemenda lengra að, af svæðum annarra héraðsskóla eða frá þéttbýlisstöð-
um, sem rýra myndi þegar takmarkaða mögnleíka þar á uppbyggingu fram-
haldsnáms. Eins eru sérhæfingunni takmörk sett að því er varðar sérbúnað i
húsnæði og sérmenritaða kennslukrafta. sem hætt er við að nýtist illa i svo
fámennum stofnunum.

Annar kostur er að stækka skólana til þess að skapa rúm fyrir fjölbreyttari
kennslu. Telja má þá leið útilokaða þar sem hún fær þvi aðeins staðist, að ekki
verði byggt upp framhaldsnám á þéttbýlisstöðum landsbyggðarinnar, en nem-
endum þaðan vísað i héraðsskólana. Auk þess að ganga þvert á þá stefnu að
gera nemendum kleift að sækja skóla frá heimilum eins lengi og við verður
komið, yrði þessi kostur dýrari en flestir aðrir.

Þá má og benda á að hæpið kann að vera að tilætlaður árangur náist með
framangreindum leiðum. Reynsla undallfarandi ára sýnir að nemendur leita ekki
siður á þéUbýlisstaðina til náiris en í heimavistarskóla, ef þeir á annað borð
þurfa að leita frá heimilum sínum.

1 eftirfarandi hugmyndum hefur því verið við það miðað, að skólar þessir
verði ekki stækkaðir frá því sem níl er og að þeir gegni a. m. k. um hríð hlut-
verki grunnskóla og framhaldsskóla samtímis. Er gert ráð fyrir að þeir hafi
8. og 9. bekk grunnskóla fyrir ákveðið svæði og til viðbótar eina eða fleiri
deildir á framhaldsskólastigi, þ. e. á fyrsta og öðru ári þess, þar sem gert er
ráð fyrir að námsefni hinna ýmsu námsbrauta verði að vissu marki sameiginlegt
og kennsla fámennra aldursárganga ekki eins óhagkvæm og á síðari árum
skólastigsíns. Verkefni hinna einstöku héraðsskóla yrðu nokkuð mismunandi
eftir aðstæðum.

e) Hússtjórnarskólar.
Við það er miðað að rekstur hússtjórnarskóla i þeirri mynd sem hann

hefur verið breytist og hússtjórnarkennslan færist i auknum mæli til annarra
stofnana. Unnt ætti að vera að sameina hússtjórnarskólana öðrum skólastofn-
unum en sums staðar virðist þó eðlilegt, að húsnæði þeirra verði ráðstafað til
annarra verkefna, t. d. á Staðarfelli, Löngumýri og Laugalandi í Eyjafirði.

d) Bændaskólar.
Eins og fram kemur i tillögum nefndarinnar er gert ráð fyrir búfræði-

braut i hinum samræmda framhaldsskóla, sem m. a. kæmi inn á það fræðslusvið
sem nú er rækt i bændaskólunum. Hlutverk þeirra myndi þvi liklega breytast
á þann veg, að þeir sinntu fyrst og fremst hinum síðari og sérhæfðari áföngum
námsins svo og búvísíndanámí, Fyrri áfanga námsins, svo og verkþjálfun, ættu
nemendur að geta tekið víðar. Efamál virðist að rétt sé að fjölga bændaskólun-
um, eins og nú er fyrirhugað með nýjum bændaskóla á Suðurlandi. Má benda á
möguleika á að koma upp búfræðinámi í Skógum, að Laugarvatni eða á Sel-
fossi með verkkennslu og þjálfun á nálægum stöðum, þar sem aðstaða er fyrir
hendi án þess mikla tilkostnaðar sem því fylgir að byggja upp skóla frá grunni.
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e) Iðnskólar.
Gert er ráð fyrir að iðnfræðsla verði sameinuð öðru framhaldsnámi á við-

komandi stöðum. Undantekning yrði þó líklega Iðnskólinn í Reykjavík sök-
um stærðar hans, en hann mundi þá starfa innan samvirks skipulags með nær-
liggjandi skólastofnunum. Einnig má ætla, að hans hlutverk verði að hafa á
boðstólum þær iðnbrautir, sem mest þurfa á sérhæfðri aðstöðu að halda, og
þær sem fásóttastar eru og yrðu því ekki fyrir hendi annars staðar.

f) Menntaskólar.
Eins og fram kemur í tillögum nefndarinnar er gert ráð fyrir að almennt

bóknáms svið framhaldsskólans svari í stórum dráttum til menntaskólanáms
eins og það er nú, þ. e. á því sviði verði námsbrautir sem ekki veita starfs-
réttindi eða undirbúning undir ákveðin störf, en miðast fyrst og fremst við
undirbúning undir áframhaldandi nám. Að þessu leyti getur starfssvið núver-
andi menntaskóla haldist að mestu óbreytt, þar sem ekki kemur annað til sem
kann að hafa áhrif á það.

Þær breytingar, sem lagt er til að gerðar verði, munu þó líklega hafa nokkur
áhrif ástarfsgrundvöll menntaskólanna. Í stað þess, að menntaskólarnir eru
nú svo til einu námsbrautirnar sem leiða til háskólanáms, er gert ráð fyrir
að því marki verði einnig náð af öðrum námsbrautum með þeirri viðbót náms-
áfanga sem nauðsynlegir verða taldir. Einnig er gert ráð fyrir að unnt verði
að dreifa almennu bóknámi meira en gert hefur verið, einkum fyrstu áföngum
þess. Þetta tvennt ætti annars vegar að leiða til þess, að eftirspurn eftir námi
í sérstökum menntaskólum minnki, og hins vegar að breyta eftirspurninni á
þann veg að færri leiti eftir fyrstu áföngum almenns bóknáms i menntaskólum
en siðari áföngunum. Það gæti því i vaxandi mæli orðið hlutverk núverandi
menntaskóla að taka við nemendum sem lokið hafa fyrstu áföngum almenns
bóknáms á öðrum námsbrautum eða í minni skólum og sjá þeim fyrir þeim
námsáföngum sem þá skortir til að hefja nám á háskólastigi.

Ekki er þó gert ráð fyrir að hið sama geti gilt um alla núverandi mennta-
skóla. Líklegt er að framangreint geti átt við menntaskólana í Reykjavik og
Menntaskólann á Akureyri með skipulegri verkefnaskiptingu milli þeirra og
annarra skólastofnana á þessum stöðum. Eðlilegt virðist að á ísafirði verði
sameinað i eina stofnun allt framhaldsskólanám þar og á Egilsstöðum verði
sömuleiðis skólastofnun með breiðara starfssviði en almennu bóknámi. Á Laug-
arvatni ætti að vera hægt að sameina í eina stofnun þá framhaldsskóla sem
þar starfa nú, e. t. v. að Íþróttakennaraskólanum undanskildum, og nýta að-
stöðu þar betur og auka námsframboðið. Með stofnun Menntaskólans i Kópa-
vogi var stefnt að fjölbreyttara námsframboði sem orðið gæti i einni stofnun
eða í samvinnu fleiri skóla.

g) Aðrir framhaldsskólar.
Um framtíðarskipan annarra framhaldsskóla, sem flestir miða starf sitt

við þröngt sérsvið og starfsréttindi, mun fara eftir aðstæðum og hlutverki skól-
anna. Búast má við að dreifing námsins og áfangaskipting muni hafa þau áhrif
á þróun þeirra, að þeir verði að miða starf sitt við að taka við nemendum,
sem lokið hafa fyrstu áföngum námsins annars staðar. e. t. v. hlotið takmörkuð
starfsréttindi. Skapar þetta þörf fyrir mjög sveigjanlegt skipulag kennslu, t. d.
i formi tiltölulega stuttra námskeiða. í sumum tilvikum kann að verða unnt
að færa allt sérnámið inn í stofnanir með fjölþætt verkefni svo sem fjölbrauta-
skóla, þó i öðrum tilvikum verði nauðsynlegt að halda áfram með sérskóla
vegna sérhæfingar námsins og til að taka við nemendum úr minni skólunum.
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h) Verknám í skólum.
Á síðustu árum hefur verknám í skólum verið mjog til umræðu, einkum

að því er iðnnám varðar, og hefur það i sumum tilvikum leyst meistarakerfið
af hólmi að hlutu til eða að öllu leyti. Ekki liggur þó fyrir sú reynsla af verk-
námi í skólum hér á landi að alhæfa megi út frá henni. Í þessu sambandi er að
mörgu að hyggja og skal fátt eitt nefnt.

ÞÓ verknám í skóla hafi ýmsa ótvíræða kosti fram yfir meistarakerfið
fylgja því annmarkar sem ekki verður litið fram hjá. Ekki er unnt, nema
að nokkru leyti, að búa til í skóla þær aðstæður sem mæta nemendum á
vinnustöðum og hætta er á að fram komi tilhneiging til einangrunar og
stöðnunar.
Kostnaður við verknám í skóla er mjög mikill, bæði stofn- og rekstrar-
kostnaður, sökum þess hve mikils þarf við í húsnæði og búnaði og hve
smáar kennslueiningar þurfa að vera.
Verknám í skóla krefst mikillar samþjöppunar, þar sem ekki verður unnt
að koma upp og starfrækja þá aðstöðu sem til þarf nema á fáum stöðum
á landinu. Ætla má 1.d. að fyrir grunnnám í tré- eða málmiðnuni þurfi um
20 000 íbúa til þess að full nýta lágmarksaðstöðu fyrir verknám í skóla.
Þegar grunnnámi sleppir og sérgreining hefst þarf enn meira til.

M. a. af framangreindum ástæðum leggur nefndin til að á þessu sviði verði
tryggt svigrúm til frekari þróunar og reynslu með þvi, að auk framantalinna
kosta verði tekin upp skipuleg samvinna skóla og atvinnufyrirtækja um menntun
og þjálfun nemenda. Augljóst er að ekki gildir hið sama í þessu efni fyrir allar
starfsgreinar og ekki þarf hið sama heldur að gilda fyrir alla sem leggja stund
á nám með sama lokamarki. Nefndin gerir því ráð fyrir að í meginatriðum verði
um tvær leiðir í iðnnárni að ræða, þ. e. leið í gegnum bóknám og verklegt grunn-
nám i skóla með frekari verklegri þjálfun í atvinnufyrirtækjum eða leið þar
sem skólinn annist hið bóklega nám en allur verklegi þátturinn fáist hjá atvinnu-
fyrirtækjum. Hins vegar leggur nefndin áherslu á að verknám sem fer fram
utan skóla verði skipulagt af skólunum og undir eftirliti þeirra.

i) Nýjar námsbrautir.
Að því leyti sem tillögur nefndarinnar fela í sér nýjar námsbrautir er ekki

gert ráð fyrir að stofnaðir verði sérskólar fyrir þær, en þeim verði komið upp
við hlið annarra í þeim skólum sem fyrir eru. Um þær, svo og sumt annað nám
sem fyrir er, kann að koma í ljós að nauðsyn sé að safna nemendum á þeim
brautum saman á fáa eða jafnvel einn stað. Auk þess sem einhverjir núverandi
sérskólar fengju slík hlutverk er eðlilegt, að hinir almennu skólar hafi með
sér verkaskiptingu að þessu leyti.

Lausleg áætlun um nemendafjölda og skiptingu hans á námsbrautir.
Nemendafjöldi er áætlaður þannig að gert er ráð fyrir að hver aldursárgangur

sé 2,1% af íbúafjölda, nema í Reykjavík 1,9%. Miðað er við íbúafjölda 1. desember
1974. Fjöldi i árgangi verður þá svipaður og verið hefur siðustu ár. Þá er gert ráð
fyrir að sókn Í það nám, sem hinn samræmdi framhaldsskóli nær til, verði þannig:

1. námsár sæki 85% árgangs
2. námsár sæki 70% árgangs
3. námsár sæki 55% árgangs
4. námsár sæki 30% árgangs
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Ekki hefur verið áætluð skipting nemenda á hin 8 námssvið, en stuðst er vii')
mun grófari skiptingu sem er þannig:
a) Almennt bóknám án sérstakrar starfsmenntunar.
b) Nám sem miðar að starfsmenntun í ýmsum þjónustugreinum.
e) Nám sem miðar að starfsmenntun í iðn, iðju og tæknigreinum.

Skipting nemenda eftir þessum meginsviðum og námsárum er áætluð þessi
hundraðshlutum af áætluðum árgangi:

1.námsár 2. uAmlár 3. námsár 4. námsár
a) almennt bóknám .
b) starfsnám í þjónustugreinum .
e) starfsnám í iðn, iðju og tækni ..

Samtals

25% 20% 20% 20%
30% 25% 15% 5%

___ 3_0_0/,_0 2_5%_0 2_0_o/~__~5 %_0 _
85% 70% 55% 30%

Áætlaður heildarfjöldi nemenda, sbr. töflu hér á eftir, er miðaður við þessar
forsendur:

a) almennt bóknám .
b) starfsnám í þjónustugreinum .
e) starfsnám i iðn, iðju~gJækni_::

Samtals

1.námlár
1093
1311
1311

2. námsár 3. námlár 4. námsár
874 874 874

1093 656 219
1093 874 219

Alls
3715
3279
3497

3715 3060 2404 1312 10491

Hér á eftir fer yfirlit yfir hugsanlega skiptingu nemenda á skólastaði. Hefur
landinu verið skipt eftir fræðsluumdæmum, með þeim frávikum að vegna sam-
gangna er nemendum úr A-Barðastrandarsýslu ætluð samleið með nemendum af
Vesturlandi, nemendum úr Strandasýslu með nemendum af Norðurlandi vestra og
nemendum af Seltjarnarnesi, Mosfellshreppi, Kjalarnesi og Kjós með nemendum
úr Reykjavík, og gert er ráð fyrir að á hverju svæði verði skólahald skipulagt sem
ein heild, auk þess sem það falli inn í hinn almenna skipulagsramma tillagnanna.

Það skal tekið fram, að fjöldi nemenda á hverju svæði og hverjum stað er við
það miðaður, að nemendur leiti eftir menntun innan svæðisins ef hún er í boði þar.
Eins og reynslan sýnir er ekki hægt að treysta þessari forsendu fullkomlega af ýmsum
ástæðum og gera má ráð fyrir tilfærslu nemenda á ýmsa lund.

Þar sem forsenda þess, að framhaldsnám dafni á fámennari svæðunum, er að
nemendur sæki ekki burt nema möguleikar innan svæðisins séu fullnýUir, er mikil-
vægt að náin samvinna sé milli skóla innan hvers svæðis um skipulag náms, þannig
að tryggt sé að nemendur geti flutt sig þar snurðulaust milli skóla eftir þvi sem við-
komandi námsbraut krefst.

Framhaldsskólasvæði, íbúafjöldi 1. des. 1974, áætluð stærð aldursárgangs
2,1% af íbúafjölda, nema á svæði F. 10 1,9%.

F.l Vesturland og A-Barðastr.s. . .
F.2 Vestfirðir nema A-Barðaslr.s. og Strandasýsla .
F.3 Norðurland vestra og Strandas. . .
F.4 Norðurland eystra .
F.5 Austurland , .
F.6 Suðurland .
F.7 Reykjaneskjördæmi án Seltjarnarness, Mosfells-,

Kjalarnes- og Kjósarhrepps " .
F.8 Reykjavik, Seltjarnarnes, Mosfells-, Kjalarnes- og

Kjósarhreppur .

Fjöldi fb6a Áætlaður fjöldi
1.12. 1974 I árg. 16-19 ára

14315 301
8308 174

11269 237
23572 495
11919 250
18529 389

39526 830

89190 1695
216628 4-371
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Áætluð skipting nemenda á skólastaði - framhaldsskólastig.
Svæði F.l 1. ár 2. ár S. ár 4. ár Samtals

Akranes .............. 91 113 168 62 (30) F.8 434
Borgarnes ............ 42 25 67
Reykholt .............. 38 20 58
Stykkishólmur ........ 54 56 110
Ólafsvík .............. 34 34

259 214 168 62 (30) F.8 703
Svæði F.2

Patreksfjörður ........ 24 24
Núpur ................ 30 30
Ísafjörður ............ 94 121 95 35 (17) F.8 345

148 121 95 35 (17) F.8 399
Svæði F.3

Reykir ................ 48 20 68
Blönduós ............. 42 39 81
Sauðárkrókur ........ 74 107 130 47 (24) F.4 358
Siglufjörður .......... 37 37

201 166 130 47 (24) FA 544
Svæði FA

Ólafsfjörður .......... 23 23
Dalvík ................ 37 37
Akureyri .............. 252 257 248 149+50 906+50
Húsavík .............. 67 72 26 165
Laugaskóli ............ 45 20 65

424 349 274 149+50 1196+50
Svæði F.5

Egilsstaðir ............ 101 94 91 50 (13) F.4 336
Neskaupstaður ........ 71 88 50 (13) F.4 209
Eskifjörður ........... 19 19
Höfn ................. 32 32

223 182 141 50 (26) F.4 596
Svæði F.6

Skógar ................ 37 37
Selfoss ................ 161 155 122 37 (24) F.8 475
Vestm.eyjar .......... 78 64 32 (10) F.8 174
Laugarvatn ............ 57 51 58 41 (6) F.8 207

333 270 212 78 (40) F.8 893
Svæði F.7

Keflavík .............. 210 174 137 50 (24) F.8 571
Hafnarfj örður ......... 230 208 181 66 (32) F.8 685
Garðabær ............. 48 22 70
Kópavogur ............ 216 177 139 51 (26) F.8 583

704 581 457 167 (82) F.8 1909
Svæði F.8

Reykjavík, Seltjarnarnes,
Mosfellssveit .......... 1440 1 181 929 507+170 4057+170
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Tölur i svigum tákna þann fjölda nemenda sem áætlað er að fari áfram i námi,
en ekki sé boðið upp á nám á viðkomandi stað. Fyrir aftan svigann er tilgreint það
svæði, sem ætlað er að nemandi sæki til áframhaldandi náms, þ. e. Akureyrar eða
Reykjavíkur, og kemur samtala þessara nemenda fram þar sem viðbót við nemendur
af heimasvæðinu. Er hér um að ræða nemendur í mjög sérhæfðu námi svo sem tækna-
námi o. fl.

Um einstök svæði.
Í sambandi við námsbrautatáknin í þeim yfirlitum sem hér fara á eftir ber að

hafa í huga, einkum að því er varðar fámennari staði, að í ýmsum tilvikum getur
orðið um að ræða samkennslu nemenda af mismunandi námssviðum þótt sýnd sé
einungis ein tegund námsbrauta (a, b eða e).

F.l Vesturland og A-Barðastrandarsýsla.
Gert er ráð fyrir að miðstöð svæðisins verði á Akranesi, þar sem allt framhalds-

nám yrði stjórnunarlega í einni stofnun. Sameinaðir yrðu iðnskólinn og það fram-
haldsnám sem nú er við gagnfræðaskólann og aukið við það eftir því sem aðstæður
leyfa. Auk þeirra staða, sem tilgreindir eru, myndi bændaskóli starfa á Hvanneyri.
Ekki er miðað við, að húsmæðraskólarnir á Varmalandi og Staðarfelli verði nýttir
sérstaklega fyrir framhaldsnám nemenda af þessu svæði. Ekki er gert ráð fyrir að
framhaldsnámið verði í sérstökum stofnunum nema á Akranesi a. m, k. þegar fram
í sækir. Annars staðar yrði það í tengslum við grunnskóla. Námsbrautir á einstökum
stöðum eru áætlaðar þessar:

1. ár 2. ár S. ár 4. ár
Akranes ............. abc abc abc a
Borgarnes ............ abc b
Reykholt ............. ab a
Stykkishólmur ........ abc be
Ólafsvík .............. be

Akranes Miðstöð svæðisins með 1.-3. námsár á brautum b og e og
1.-4. námsár á brautum a. Nemendur sæki að jafnaði til
Akraness þegar möguleika þrýtur annars staðar á svæðinu.
Skipting nemenda:

a)
b)
e)

1. ár
27
32
32

2. ár
42
27
44

S. ár
62
45
61

4. ár
62

Borgarnes Nemendur úr kauptúninu og nágrenni og uppsveitum á
brautum e. 1. árs nám á brautum a og c. 1.-·2. árs nám á
brautum b. Skipting nemenda:

a)
b)
e)

1. ár
10
12
20

25

2. ár

Reykholt Nemendur úr uppsveitum Borgarfjarðar, Dölum og Snæ-
fellsnesi að hluta. 1. og 2. árs nám á brautum a og 1. árs
nám á brautum b. Skipting nemenda:

1. Ar 2. Ar
a) 20 20
b) 18
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Stykkishólmur Nemendur úr kauptúninu, Snæfellsnesi og Dölum að hluta.
1. árs nám á brautum a. 1.-2. árs nám á brautum b og e.
Skipting nemenda:

a)
b)
e)

1. Ar

20
12
22

24
32

2. Ar

Ólafsvik Nemendur úr kauptúnum á Snæfellsnesi öðrum en Stykkis-
hólmi. 1. árs nám á brautum b og e. Skipting nemenda:

1. Ar
17
17

b)
e)

F.2 Vestfirðir að undanskildum A-Barðastrandarsýslu og Strandasýslu.
Gert er ráð fyrir að miðstöð svæðisins verði á Ísafirði þar sem sameinaðir yrðu

í eina stofnun menntaskóli, iðnskóli og húsmæðraskóli, sem einnig tæki við þvi
námi ofan grunnskóla, sem nú er við gagnfræða skóla á staðnum, svo og þeirri við-
bót, sem til gæti komið. A Patreksfirði yrði framhaldsnámið tengt grunnskólanum
og skólinn á Núpi myndi einnig vera með grunnskóladeildir. Námsbrautir á hverjum
stað fyrir sig eru áætlaðar þessar;

Ísafjörður .
Patreksfjörður .
Núpur .

1. ár

abc
be

ab

2. ár
abc

S. ár
abc

4. ár
a

Ísafjörður Miðstöð svæðisins með 1.--3. árs nám á brautum b og e og
1.--4. árs nám á brautum a. Skipting nemenda:

1. ár 2. Ar S. ár 4. Ar
a) 25 35 M 35
b) 29 43 26
e) 40 43 34

Patreksfjörður Nemendur úr V-Barðastrandarsýslu. 1. árs nám á brautum
b og c. Skipting nemenda:

1. Ar

12
12

b)
e)

Núpur Nemendur úr V-Ísafjarðarsýslu og V-Barðastrandarsýslu. 1.
árs nám á brautum a og b. Skipting nemenda:

1. Ar

19
11

a)
b)

F.3 Norðurland vestra og Strandasýsla.
Gert er ráð fyrir að miðstöð svæðisins verði á Sauðárkróki, þar sem framhalds-

nám yrði í einni stofnun, sem a. m. k. um sinn yrði i tengslum við grunnskóla.
Sami háttur yrði hafður annars staðar á svæðinu. Miðað er við að Húsmæðra-
skólinn á Löngumýri verði lagður niður, en sú stofnun sem annast mundi allt fram-
haldsnám á Blönduósi tæld við verkefnum og húsnæði kvennaskólans þar. Gert
er ráð fyrir að Bændaskólinn á Hólum starfi áfram en i ýmsum greinum ætti Sam-
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vinna við framhaldsskólann á Sauðárkróki að vera möguleg. Námsbrautir á hverjum
stað fyrir sig eru áætlaðar þessar:

1. ár 2. ár 3. ár 4. ár
Sauðárkrókur ......... abc abc abc a
Reykjaskóli .......... abc a
Blönduós ............. abc be
Siglufjörður .......... abc

Sauðárkrókur Miðstöð svæðisins með 1.-3. árs nám á brautum b og e og
1.-4. árs nám á brautum a. Skipting nemenda:

a)
b)
e)

1. ár
22
26
26

2. Ar
27
40
40

3. ár
47
35
48

4. Ar
47

Reykjaskóli Nemendur úr Strandasýslu og V-Húnavatnssýslu. 1. árs
nám á brautum a, b og e og 2. árs nám á brautum a. Skipt-
ing nemenda:

a)
b)
e)

1. ár
14
17
17

2. ár
20

Blönduós Nemendur úr A-Húnavatns sýslu og að hluta úr V-Húna-
vatns sýslu og Strandasýslu. 1. árs nám á brautum a og 1.-2.
árs nám á brautum b og e. Skipting nemenda:

2. Ar
a)
b)
e)

1. ár
12
15
15

19
20

Siglufjörður Nemendur úr kaupstaðnum. 1. árs nám á brautum a, b og e.
Skipting nemenda:

a)
b)
e)

1. Ar
11
13
13

FA Norðurland eystra.
Miðstöð svæðisins yrði Akureyri. Auk þess er gert ráð fyrir, að þangað sæki

nemendur af Norðurlandi vestra og Austurlandi, sem ekki fá á þeim svæðum lokið
mjög sérhæfðu námi. Gera má ráð .fyrir að framhaldsskólastofnanir á Akureyri
yrðu tvær. Annars vegar menntaskólinn, sem annast myndi áfram almennar bók-
námsbrautir, og hins vegar ný stofnun fyrir aðrar brautir sem til kæmu vits sam-
einingu alls annars framhaldsskólanáms á staðnum.

Í kaup stöðunum Ólafsfirði og Dalvík er þrátt fyrir fáa nemendur gert ráð fyrir
eins árs framhaldsnámi m.t.t. þess að nemendur geti sótt nám frá heimilum sinum.
A Húsavík og Laugum er gert ráð fyrir námsaðstöðu fyrir nemendur úr Þingeyjar-
sýslum, sem í sumum tilvikum lykju síðan námi sinu á Akureyri. í öllum kaup-
stöðum yrði framhaldsnámið tengt grunnskólunum og á Laugum er gert ráð fyrir
sameiningu héraðsskólans og húsmæðraskólans. Námsbrautir á hverjum stað fyrir
sig eru áætlaðar þessar:
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Akureyri .
Ólafsfjörður .
Dalvík .
Húsavík .
Laugar .

1. Ar
abc
abc
abc
abc
ab

abc
b

2. Ar
abc

S. Ar
abc

•• Ar
abc

e

Akureyri Miðstöð svæðisins og að auki safnstaður fyrir Norður- og
Austurland. 1.-4. árs nám á brautum a, b og e. Skipting
nemenda:

a)
b)
e)

1. Ar
74
89
89

2. Ar
73
92
92

S. Ar
100

74
74

4. Ar
100
50
50

Ólafsfjörður Nemendur úr kaup staðnum. 1. árs nám á brautum a, b og c.
Skipting nemenda:

1. Ar
a) 6
b) 8
e) 9
Nemendur úr kaupstaðnum og nágrenni. 1. árs nám á braut-
um a, b og c. Skipting nemenda:

1. Ar
11
13
13

Dalvík

a)
b)
e)

Húsavík Nemendur úr kaupstaðnum, S- og N-Þingeyjarsýslum. 1.-
2. árs nám á brautum a og b. 3. árs nám á brautum e. Skipt-
ing nemenda:

a)
b)
e)

1. Ar
13
15
39

2. Ar

27
12
33

3. Ar

26

Laugaskóli Nemendur úr S- og N-Þingeyjarsýslum. 1. árs nám á braut-
um a og b. 2. árs nám á brautum b. Skipting nemenda:

Gert er ráð fyrir að miðstöð svæðisins verði á Egilsstöðum en aðalstöðvar iðn-
og tæknibrauta verði í Neskaupstað, þar sem iðnskóli og annað framhaldsnám yrði
sameinað og rekið í tengslum við efri hluta grunnskólans. Þá er gert ráð fyrir fram-
haldsnámi við grunnskólana á Eskifirði og á Höfn i Hornafirði. Námsbrautir á
hverjum stað um sig eru áætlaðar þessar:

1. Ar 2. Ar
abc ab
abc be
ab
ab~

a)
b)

1. Ar
21
24

F.5 Austurland.

Egilsstaðir .
Neskaupstaður .
Eskifjört5ur .
Höfn .

2. Ar

20

S. Ar
ab

•• Ar
a

e
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Egilsstaðir Miðstöð svæðisins. 1.--4. árs nám á brautum a. 1.-3. árs
nám á brautum b. 1. árs nám á brautum c. Skipting nem-
enda:

a)
b)
e)

1. nr
35
42
24

2. nr
50
44

3. ár
50
41

4. ár
50

Neskaupstaður Nemendur úr kaup staðnum og af öllu svæðinu á sviði c.
1.-3. árs nám á brautum c. 1.-2. árs nám á brautum b.
1. árs nám á brautum a. Skipting nemenda:

2. ár 3. ár
a)
b)
c)

1. ár
9

21
41

25
63 50

Eskifjörður Nemendur úr kaupstaðnum og frá Reyðarfirði. 1. árs nám
á brautum a og b. Skipting nemenda:

1. Ar
a) 9
b) 10

Höfn Nemendur úr A-Skaftafellssýslu. 1 árs nám á brautum a,
b og c. Skipting nemenda:

1. ár
10
11
11

a)
b)
e)

F.6 Suðurland.
Gert er ráð fyrir að miðstöð svæðisins verði á Selfossi, þar sem sameinað yrði

í einni stofnun iðnskóli og það framhaldsnám sem nú er við gagnfræðaskólann
þar. Yrði námið fyrst um sinn rekið í tengslum við gagnfræðaskólann en í sérstakri
stofnun þegar fram í sækir og fjöldi nemenda vex. í Vestmannaeyjum er gert ráð
fyrir námi sem miðast fyrst og fremst við nemendur úr kaupstaðnum.

Á Laugarvatni er miðað við að menntaskóli, héraðs skóli og húsmæðraskóli
verði sameinaðir í eina stofnun sem annaðist allt framhaldsnám á staðnum, að frá-
töldu námi íþróttakennara, sbr. bls. 429.

Þá er gert ráð fyrir að í Skógum verði námsaðstaða fyrir nemendur úr V-Skafta-
fellssýslu og Rangárvallasýslu á fyrsta ári framhaldsskólans á brautum a og b.

Auk framangreindra skóla er á þessu svæði Garðyrkjuskólinn á Reykjum í
Ölfusi, sem sérstöðu hefur vegna mjög sérhæfðra verkefna.

Námsbrautir á hverjum stað um sig eru áætlaðar þessar:

1. ár 2. ár 3. ár 4. ár
Selfoss ............... abc abc abc a
Skógar .............. ab
Vestmannaeyjar abc abc bc
Laugarvatn ........... abc ab ab a
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Selfoss . Miðstöð svæðisins. 1.-4. árs nám á brautum a. 1.-3. árs
nám á brautum b og c. Skipting nemenda:

1. Ar 2. Ar 3. Ar 4. Ar
a) 38 37 37 37
b) 46 44 26
e) 77 74 59

Nemendur úr V-Skaftafellssýslu og hluta Rangárvallasýslu.
1. árs nám á brautum a og b. Skipting nemenda:

1. Ar
17
20

Skógaskóli

a)
b)

Vestmannaeyjar Nemendur úr kaupstaðnum. 1.-2. árs nám á brautum 3.

1.-3. árs nám á brautum b og c. Skipting nemenda:

a)
b)
e)

1. Ar
23
27
28

2. Ar
18
23
23

3. Ar

14
18

Laugarvatn Nemendur úr uppsveitum Árnessýslu og viðar af Suðurlandi.
1.--4.árs nám á brautum a. 1.-3. árs nám á brautum b og
1. árs nám á brautum c. Skipting nemenda:

a)
b)
e)

1. Ar
20
24
13

2. Ar
23
28

3. Ar
44
17

4. Ar
41

F.7 Reykjanesumdæmi að undanskildu Seltjarnarnesi, Mosfells-,
Kjalarnes- og Kj6sarhreppi.

Keflavik Nemendur af Suðurnesjum. 1.-4. árs nám á brautum a. 1.···
3. árs nám á brautum b og c. Skipting nemenda:

a)
b)
e)

1. Ar
62
74
74

2. Ar
50
62
62

3. Ar
50
37
50

4. Ar
50

Hafnarfjörður Nemendur úr Hafnarfirði, Garðabæ og Bessastaðahreppi. 1.
-4. árs nám á brautum a. 1.-3. árs nám á brautum b. Skipt-
ing nemenda:

a)
b)
e)

1. Ar
60
72
98

Garðabær

2. Ar
66
60
82

3. Ar
66
49
66

4. Ar
66

Nemendur úr kaupstaðnum og Bessastaðahreppi. 1. og 2.
árs nám á brautum b og 1. árs nám á brautum a. Skipting
nemenda:

a)
b)

1. Ar
22
26

2. Ar

22
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Kópavogur Nemendur úr kaup staðnum. 1.--4. árs nám á brautum a.
1.-3. árs nám á brautum b og e. Skipting nemenda:

a)
b)
e)

1. Ar
64
76
76

2. Ar
51
63
63

3. Ar
51
38
50

4. Ar
51

F.8 Reykjavík, Seltjarnarnes, Mosfells-, Kjalarnes- og Kjósarhreppur.

Reykjavík .... . . . . . . 1.-4. árs nám á öllum brautum. Skipting nemenda:

a)
b)
e)

1. Ar

424
508
508

2. Ar

339
421
421

3. Ar
339
253
337

4. Ar

339
169
169

FJÁRMÁL FRAMHALDSSKÓLANS, KOSTNAÐARÁHRIF OG SKIPTING
KOSTNAÐAR MILLI RÍKIS OG SVEITARFÉLAGA

Kostnaðaráhrif

Hér á eftir verður leitast við að varpa nokkru ljósi á helstu kostnaðarvalda
og kostnaðaráhrif frumvarpsins miðað við það sem nú er. Í þessari umsögn er
ekki unnt að leggja nákvæmt mat á þann kostnað, sem lög byggð á frumvarpinu
geta haft i för með sér. Þar sem frumvarpið er fyrst og fremst rammi nýrrar náms-
skipunar, en tekur ekki afstöðu til ýmissa framkvæmdaatriða, sem áhrif hafa fl
kostnað, er valin sú leið að drepa á þá þætti sem kostnaði valda, og álykta almennt
um hugsanlega þróun þeirra. Þá er og gerð grein fyrir kostnaði við framhaldsnám
eins og hann kemur fram i reikningum ársins 1976.

Til glöggvunar skulu taldir upp helstu kostnaðarvaldar frumvarpsins áður en
sérstaklega er rætt um hvern þeirra um sig.

Rekstrarkostnaður:
Fjöldi ungmenna og námsþátttaka.
Námsbrautir.
Kennslufyrirkomulag.
Verknámskennsla.
Heimanakstur eða vistun nemenda.
Námsþátttaka fullorðinna.
Námsskrárgerð og útgáfa námsbóka.
Menntun og endurmenntun kennara.
Framhaldsskólaráð.
Námssviðsnefndir.
Fræðsluskrifstofur.

Stofnkostnaður:
Nýting heildarhúsnæðis bæði
kennslu og heimavistar.
Nýjar námsbrautir.
Verknámsstofur eða stofnanir.

vegna

Fjöldi ungmenna, þátttaka í námi og skipting á námsbrautir

Meðalfjöldi barna i aldursárgangi er skv. þjóðskrá 1975 sem hér greinir:
Fæðingarár Meðalfjöldi

1955-59 4448
1960-64 4587
1965-69 4 308
1970-74 4265

Eins og tölur þessar sýna er ekki að vænta fjölgunar á nemendum er stafi af
auknum fjölda ungmenna á skólaaldri næstu 15-20 ár. Ef breyting verður á fjölda
nemenda mun hún stafa af breyttu skipulagi náms, svo sem breytingum á lengd
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námsbrauta eða því að hlutfallsleg skólasókn breytist. Einnig kann skipting nemenda
á námsbrautir að taka breytingum og getur það haft áhrif á kostnað.

Í samræmdum framhaldsskóla má gera ráð fyrir breyttum námstíma á ýmsum
brautum. Í flestum þeim tilfellum ætti námstími að styttast nokkuð. Mestra áhrifa
á kostnað er að vænta af því, að 4. bekkur gagnfræðastigs hefur nú verið felldur
niður. Ætti því hluti nemenda að ná námslokum fyrr en verið hefði að óbreyttri
skipan. Óvíst er þó, að stytting þessi skili sér að fullu, þar sem ekki er enn ljóst,
hvort námstafir af öðrum orsökum muni vega þar á móti. Þá er gert ráð fyrir
að iðnnám styttist að árafjölda og geti lokið á 2-3 árum í stað 3-4 ára nú. Þar á móti
kemur, að gert er ráð fyrir meiri kennslu þau ár sem námið stendur yfir. Þá er gert
ráð fyrir, að einstaka námsbrautir lengist nokkuð og nýjar verði teknar upp. Hinar
nýju brautir munu þó ekki valda verulegri fjölgun þar sem sókn i þær kemur
væntanlega frá öðrum námsbrautum sem fyrir eru.

Skólaárið 1976/77 voru nemendur í framhaldsnámi eftir 9. bekk grunnskóla
um 12300 talsins og skiptust þannig eftir tegund skóla:

Menntaskólar og menntadeildir .
Fjölbrautaskólar .
Gagnfræða- og framhaldsdeildir .
Skólar á iðn- og tæknisviði .
Skólar fyrir heiIbrigðis- og uppeldis stéttir .
Húsmæðraskólar ' .
Búnaðarskólar .
Verslunarskólar .

Samtals

3607 eða 29 %
1016 eða 8.5%
2755 eða 22 %
3205 eða 26 %
689 eða 6 %
139 eða 1 %
127 eða 1 %
774 eða 6.5%

12312 eða 100%

Eftir fræðsluumdæmum var skiptingin þessi:
Reykjavík .
Reykjanes .
Vesturland .. , " .
Vestfirðir .
Norðurland vestra " , .
Norðurland eystra .
Austurland .
Suðurland .

---------------------------
Samtals

7261 eða 59%
1702 eða 14%
547 eða 5%
387 eða 3%
289 eða 2%

1156 eða 9%
179 eða 1%
791 eða 7%

12312 eða 100%

Með hliðsjón af heildarfjölda nemenda nú, er vart að vænta verulegra breytinga
að þvi er varðar hlutfallslega þátttöku i námi. Hins vegar kann kerfisbrevtingin
að leiða til þess að nemendur velji mí aðrar námsbrautir en verið hefur. Ætla má
að aukning verði i ýmsu starfsbundnu námi á kostnað almenns bóknáms. Slík breyt-
ing mun leiða til aukins kostnaðar að þvi marki sem starfsnámsbrautir eru dýrari,
m. a. vegna færri nemenda í námshópum og verklegrar kennslu. Hins vegar eru
þær brautir að jafnaði styttri, þó mun það varla vega upp hinn þáttinn að því
el' kostnað varðar.

f ~einargerð með frumvarpinu er gert ráð fyrir, að skólasókn verði að .iafnaði
60% af aldursárgangt í fjögur ár að loknum grunnskóla. Svarar það til þess, að
hvert ungmenni stundi nám í 2.4 ár ef allir eru taldir eða um 2.8 ár ef miðað er við
þau 85% árgangs, sem reiknað er með að hefji nám. Fjöldi nemenda samkvæmt
þessu yrði rúmlega 10000. Í sambærilegu námi nú eru rúmlega 12000 nemendur eða
20% fleiri en áætlað er. Mismunurinn kann að stafa af þvi að i greinargerðinni sé
skólasókn vanáætluð eða námstími of naumt skammtaður. Hluta mismunarins má
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þó rekja til þess, að 4. bekkur gagnfræðastigs hefur verið felldur niður og til stytt-
ingar á iðnnámi.

Að því er varðar fjölda nemenda virðist mega draga þá ályktun að um nokkra
fækkun og e. t. v: verulega fækkun geti orðið að ræða, sem að öðru jöfnu ætti að
hafa i för með sér minni kostnað.

Kennslufyrirkomulag

Kennslulaun eru langstærsti hluti af rekstrarkostnaði skóla eða 70-80% hans.
Heildarkostnaður við framhaldsskólann ræðst því fyrst og fremst af því hversu til
tekst með skipulag kennslunnar þ. e. hvort kennslueiningarnar verða margar og
smáar eða ekki. Það kerfi, sem frumvarpið gerir ráð fyrir, býður óneitanlega upp
á það að deila nemendum í tiltölulega smáa hópa, bæði af námsefnislegum ástæðum
vegna fjölda mismunandi brauta og vegna þeirrar tilhneigingar, sem er og vafalaust
verður fyrir hendi, að dreifa námi sem mest og hafa það sem víðast i boði. Hins vegar
má benda á að samræming framhaldsskólans felur einnig í sér aukna möguleika til
samkennslu og þar með aukinnar hagkvæmni.

Á síðustu árum hefur meðalfjöldi nemenda i kennslueiningum lækkað nokkuð.
Kemur þetta ekki síst fram í skólum með svokallað áfangakerfi. Ástæðurnar virðast
helst vera þær, að ekki hefur enn tekist að þróa þær aðferðir við skipulagninguna,
sem tryggt geti hagkvæmni og að þessir skólar hafa e. t. v, um of lagt kapp á að auka
breidd námsframboðs innan sinna veggja án tillits til möguleika á hagkvæmara
heildarskipulagi sem t. d. fengist með því að skipta verkefnum milli skóla.

Á móti dýrari kennslu og meiri stjórnunarkostnaði í þessum skólum vegur,
að gera má ráð fyrir, eftir þeirri reynslu sem fengist hefur, að námstími nemenda
verði að jafnaði styttri og heildarfjöldi nemenda á hverjum tíma því minni en ella
hefði verið.

f lagafrumvarpinu er ekki kveðið á um kennsluskipulag að þessu leyti. ÞÓ náms-
efnið sé skipulagt i áföngum bindur það ekki skipulag kennslunnar, sem getur eftir
aðstæðum verið i bekkjarkerfi eða áfangakerfi í þeirri merkingu að nemendur hafi
nokkuð frjálsar hendur um röðun námsáfanga. Í minni skólaeiningum virðist
óhjákvæmilegt að leggja bekkjarkerfi til grundvallar. Hafin er fjárhagsleg og kennslu-
fræðileg athugun á skólum með mismunandi starfshætti að þessu leyti og ætti hún
að gefa vísbendingar um nauðsynlegar aðgerðir.

Ljóst er að i þessum efnum er þörf á fullri aðgát og aðhaldi, og þarf hið fyrsta
að setja reglugerðarákvæði er tryggi nægilega hagkvæmni i skólahaldínu, sbr. 30. gr.

t lagafrumvarpinu er gert ráð fyrir aukinni áherslu á verkmenntun og m. a.
að verknámsskólar leysi af hólmi meistarakerfið að nokkru leyti, en jafnframt gert
ráð fyrir að önnur tilhögun verkkennslu verði reynd. Verknámsskólar hafa verið
að ryðja sér til rúms á síðustu árum. Þar sem þessi kennsla kemur i stað náms, sem
áður fór fram i atvinnulifinu án verulegs kostnaðar fyrir opinbera aðila, er hér
um nýjan kostnaðarIið að ræða. Ef miðað er við, að 20% af árgangi fari i eins árs
verknámsskóla þar sem námið skiptist að jöfnu milli verknáms og bóknáms verður
þörf fyrir u. þ. b. 70 kennsluhópa á landinu. Hver eining þarf u. þ. b. % af starfi
kennara eða alls um 50 störf. Er þá ótalinn annar rekstrarkostnaður. Þar sem kennsla
í þessu formi er mjög kostnaðarsöm, bæði i stofnkostnaði og rekstri, er nauðsynlegt
að huga vel að skipulagi hennar. Virðist t. d. einsýnt að ekki verði þörf á, né hag-
kvæmt að byggja upp verknámsskóla nema á fáum stöðum. Að þvi er grunnnám
í stærstu iðngreinaflokkunum, tréiðnum og málmiðnum varðar kemur vart til álita
nema einn skóli í hverju fræðsluumdæmi nema e. t. v. þeim allra fjölmennustu. Í
öðrum iðngreinum svo og í framhaldsdeildum verknáms skóla ætti að sameina það
nám á enn færri stöðum.

Þá þarf að taka til nákvæmrar athugunar hvort og þá að hvaða marki er æski-
legt að taka upp kennslu i verknámsskóla samanborið við það að nemendur fái
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þennan þátt fræðslu og þjálfunar úti í atvinnulifinu. Í sumum greinum hefur þegar
verið gengið lengra i þessu efni en gert hefur verið i nágrannalöndum okkar og þarf
að meta þá skipan með samanburði við aðra valkosti.

Þessi þróun, þ. e. að flytja verknám inn í skólana, er þegar komin verulega
áleiðis. Frumvarpið, ef að lögum verður, breytir í sjálfu sér ekki um i þessu né eykur
þar á. Hins vegar ætti það að leiða til þess að um mál þessi verði fjallað með meiri
heildaryfirsýn en ella auk þess sem það gerir ráð fyrir samskiptum skóla og at-
vinnulífs með fjölbreyttari hætti en nú er.

Heimanakstur eða vistun nemenda

Kostnaður vegna sóknar nemenda i framhaldsskóla greiðist nú af einstaklingum,
að öðru leyti en því, að riki og sveitarfélög leggja til heimavistir og rekstur þeirra
og veittur er styrkur til náms utan heimasveitar.

Kostnaður vegna þessa þáttar mun ráðast verulega af dreifingu náms um landið.
Aukin dreifing svo sem gert er ráð fyrir i frumvarpinu dregur úr þörf fyrir heima-
vistir, lækkar styrkveitingar, en gæti aukið aksturskostnað.

Fræðsla fullorðinna
Viða erlendis hefur á undanförnum árum átt sér stað mikil þróun i hvers konar

menntun og endurmenntun fullorðinna og er ekki ólíklegt að svipað gerist einnig
hér á landi. Er þvi ástæða til að Ihuga hvort nýskipan framhaldsskólastigsins bjóði
ekki upp á hentuga og hagkvæma lausn á menntunarmálum fullorðinna að hluta, þó
ætla megi að ákvæði frumvarpsins kalli á aukin útgjöld vegna aukinnar þátttöku
i þessu námi.

Námsskrárgerð

Ljóst er að námsskrárgerð fyrir samræmdan framhaldsskóla verður kostnaðar-
söm og tekur langan Uma auk þess sem verkið verður ekki unnið i eitt skipti fyrir
ön. Til samanburðar má geta þess að til námsskrárgerðar vegna grunnskóla er i
fjárlögum 1978 varið 77 millj. kr. auk 10 millj. kr. til endurskoðunar á námsefni
framhaldsskóla og 32 millj. kr. til námsskrárgerðar i iðnfræðslu. Útgáfukostnaður
kennsluefnis verður eflaust talsverður en frumvarpið breytir ekki þeirri megin-
reglu, að nemendur greiði sjálfir bókakostnað vegna námsins.

Menntun og endurmenntun kennara

Á siðasta þingi, 99. löggjafarþingi, voru samþykkt lög um embættisgengi
kennara og skólastjóra við grunnskóla og framhaldsskóla, þar sem skilgreindar
eru þær menntunarkröfur sem kennari þarf að fullnægja til að hljóta skipun i kenn-
arastöðu. Á bls. 410 í almennri greinargerð með frumvarpinu er vikið að þvi hvað
menntun kennara er veigamikill þáttur í farsælu skólastarfi. Eins og þar kemur
fram er námsframboð fyrir kennara á framhaldsskólastigi takmarkað og er þar
jafnframt bent á þann möguleika að tengja starfsemi núverandi menntastofnana
til þess að auka fjölbreytnina i kennaranámi hér innanlands.

Á þessu stigi er örðugt að gera sér grein fyrir hvaða kostnaður verður þessu
samfara en þó er ekki ástæða til að ætla að hann verði mjög mikill þar eð megin-
stofn námsins, bæði faglegur og kennslufræðilegur. er þegar fyrir hendi. Þó má gera
ráð fyrir að þetta leiði til endurskipulagningar á námi og kennslu og kennslumagni,
m. a. vegna nýrra námsþátta sem nauðsynlegt verður að gefa kost á t. d. f kennslu-
fræðum. Æskilegt er að unnt sé að mennta framhaldsskólakennara að sem mestum
hluta hér innanlands og miðað við þá leið, sem bent er á hér að framan, ætti þessi
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kostnaður ekki að verða nema brot af því sem þyrfti ef byggja ætti upp sérstakar
menntastofnanir til að sinna þessu hlutverki. Engu að siður hljóta margir að leita
sér menntunar erlendis, bæði frum- og endurmenntunar, en þar er ekki um að ræða
breytingu frá þvi sem verið hefur.

Þörf fyrir endurmenntun kennara á framhaldsskólastigi er nú þegar mjög mikil
og vex væntanlega eitthvað, verði frumvarpið að lögum, aðallega vegna fjölbreyttara
námsframboðs á stiginu.

Á síðustu árum hefur verið veitt nokkurt fé árlega til þess að halda endur-
menntunarnámskeið fyrir kennara við menntaskóla og fjölbrautaskóla, á árinu
1978 kr. 4.8 millj. Ekki er unnt að setja fram ákveðnar tölur um kostnað vegna
nauðsynlegrar endurmenntunar framhaldsskólakennara, en benda má á að til endur-
menntunarnámskeiða fyrir grunnskólakennara er á þessu ári varið um kr. 40 millj. og
eru þá meðtaldar greiðslur vegna dagpeninga og ferðakostnaðar.

Framhaldsskðlaráð, námsviðsnefndir og námsbrautanefndir

Samkvæmt 21. gr. frumvarpsins eiga framhalds skólaráð, namsviðsnefndir og
námsbrautanefndar aðild að mótun framhaldsskólans og eru ráðgefandi um mál-
efni hans.

Framhaldsskólaráði er ætlað að vera til aðstoðar við mótun og samræmingu
meginstefnu í málefnum framhaldsskóla. Ekki er liklegt að kostnaður vegna ráðs-
ins verði umtalsverður enda ekki miðað við að ráðið komi saman oft á ári.

Námsviðsnefndir og námsbrautanefndir fjalla fyrst og fremst um inntak náms
og tilhögun þess. Hlutverk þessara nefnda er mikilvægt, sbr. aths. við 21. gr., og
er óhjákvæmilegt að störf þeirra leiði til verulegra útgjalda, m. a. vegna þóknunar,
ferða- og annars rekstrarkostnaðar. Benda má á að nú eru starfandi hliðstæðar
nefndir, svokallaðar fræðslunefndir í löggiltum iðngreinum, ein nefnd fyrir hverja
grein. Þá er þess og að gæta að i sumum tilvikum mun námsbrautarnefnd gegna
hlutverki námsviðsnefndar eins og fram kemur í 21. grein.

Fræðsluráð og fræðsluskrifstofur
Miðað er við, að fræðsluráð, kjörin samkv. 11. gr. laga nr. 63/1974 um grunn-

skóla, fjalli um málefni framhaldsskóla. Vegna þess hlutverks sem fræðsluskrif-
stofum er ætlað að gegna á framhaldsskólastigi má búast við að umsvif og um
leið kostnaður aukist nokkuð, m. a. vegna nýrra verkefna á sviði stjórnunar og
ráðgjafar, auk þess sem ætla má að þær taki að sér ýmis verkefni sem að öðrum
kosti yrði að vinna i ráðuneyti. Ekki er óvarlegt að áætla að fjölga þurfi starfs-
mönnum skrifstofanna um 1-2 i minni umdæmum og um fleiri i stærstu umdæmunum.

Um stofnkostnað

Erfitt er að meta hvort og þá hvaða áhrif frumvarpið, ef að lögum verður,
muni hafa á stofnkostnað framhaldsskóla. Mun það að mestu ráðast af þeirri skóla-
skipan sem komið verður á. Að þvi leyti sem um er að ræða nám hliðstætt þvi sem
nú fer fram, er ekki ástæða til að ætla að húsnæðisþörfin aukist, og fækki nem-
endum sbr. það sem áður er sagt um það efni, ætti að draga úr þörfinni. Sú skip-
an sem i tillögunum felst ætti og að leiða til þess að núverandi húsnæði skólanna
nýtist vel, bæði húsakostur ríkisskólanna og eins það húsnæði grunnskóla sem
losnað hefur vegna niðurfellingar 4. bekkjar gagnfræðastigs. Nýtingin er þó háð
fyrirkomulagi vegna kennslu á sama hátt og launakostnaður. Nýjar þarfir eru
fyrst og fremst vegna verknámsskólanna. Má lauslega gera ráð fyrir að hver verk-
kennslueining (þ. e. kennsluaðstaða fyrir 12-15 nemendur samtimis) þurfi um
400 m2, sem með búnaði má ætla að kosti 80-100 millj. kr. Slikar einingar gætu
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Qrðiðum 35 talsins fyrir eitt verknámsár, ef vel tekst til með nýtingu þeirra, og stofn-
kostnaður þeirra því 2.8-3.5milljarðar kr.

Að því er tekur til heimavista fyrir nemendur þarf ekki að ætla að veruleg
þörf verði á slíku húsnæði umfram það sem fyrir er eða ákveðið að byggja nú. Eins
má gera ráð fyrir að nýting á hótelhúsnæði yfir vetrartímann geti leyst nokkuð af
þörfinni.

Skipting kostnaðar milli ríkis og sveitarfélaga
Samfara þeim breytingum sem orðið hafa á síðustu árum i framhaldsskólum

Ogsem afleiðing af grunnskólalögunum hefur orðið breyting á aðild sveitarfélaga að
framhaldsnámi. Í megindráttum hafa sveitarfélög átt aðild að og kostað að einhverju
leyti nám ofan grunnskóla sem hér er talið:
a) Gagnfræðanám (þ. e. 4. bekk gagnfræðastigs) og framhaldsdeildir nema i héraðs-

skólum (sjá síðar). Hluti sveitarfélaga: rekstrarkostnaður að frátöldum kennslu-
launum, stofnkostnaður að hálfu og frá 1976 allt viðhald (áður 50%).

b) Iðnskólar. Hluti sveitarfélaga eins og í a) nema viðhald er enn 50%.
e) Fjölbrautaskólar. Hluti sveitarfélaga: rekstrarkostnaður að frátöldum kennslu-

launum 50%, stofnkostnaður 40% og viðhald 50%.
d) Húsmæðraskólar. Hluti sveitarfélaga skv. lögum nr. 41 frá 1955. Samkvæmt

lögum frá 1975 er ríkinu heimilt að yfirtaka þessa skóla og hefur það verið
gert að hluta.
Aðra framhaldsskóla hefur ríkið rekið og kostað, þ. e. menntaskóla, ýmsa sér-

skóla og héraðsskóla. nema verslunarskóla sem reknir hafa verið af einkaaðilum
með styrk af hálfu hins opinbera.

Iyfirlitstöflum I og II hér á eftir er sýnt hvernig nemendur i framhaldsskólum
1976/77 skiptust eftir tegundum skóla, fræðsluumdæmum og rekstraraðild.

I. Yfirlit yfir fjölda og hlutfallsskiptingu nemenda í framhaldsskólanámi
eftir menntastofnunum skólaárið 1976-1977.

t'skólum kost.
í'skólum kost. af rild og í

af rfkí sveitarfélögum einkaskólum
-----Nemendur nemenda-

% alls fjölda

%af
heildar-

Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi

Menntaskólar og menntadeildir 3 607
Fjölbrautaskólar .
Gagnfræðadeildir og framhaldsdeildir 354
Iðnskólar , Vélskólar, Stýrimannaskólar ,
Fiskv.skólinn, Hótel- og veitingask. . . . . 732
Skólar f. heilbrigðisstéttir og Fóstursk. 689
Húsmæðraskólar 25
Bændaskólar 127
Verslunarskólar .

(100)
(-)

(13)

(23)
100
(18)

(100)

8

(-)
(-)
(-)

(-)
(-)
(8)
(-)

(100)

3205
689
139
127
774

(29)
(8,5)

(22)

(26)
(6)
(1)
(I)

(6,5)

1016
2393

H
(100)

(87)

(77)

(74)

3607
1016
2755

2473

103 II

774

Samtals 5534 (45) 5996 (49) 782 (6) 12 312 (100)

Ath. Ekki eru meðtaldir nemendur í starfsþjálfunarskólum stofnana, flugskölum, listaskólum, kvöldskólum, náms-
flokkum, bréfaskólum, námskeiðum af ýmsu tagi og öldungadeildum.
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n Yfirlit yfir fjölda nemenda í framhaldsnámi eftir 9. bekk grunnskóla
skólaárið 1976/77. Skipt eftir skólategundum og fræðsluumdæmum.

'a 's 'a 's 'a 'ssl sl sl sl
sl 1 ." ." -e sl." S S
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eU ." ." -e '"~ " ] ~ 'a ~ = = 11;. = eu eu

eu ol -.:: 1l ol
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------- ~~-----_. __ .__ ..

Menntaskólar og menntadeildir ., 2477 263 157 530 180 3607
Fjölbrautaskólar ............... 448 568 1016
Gagnfræðadeildir og framhaldsd. 916 610 198 108 153 322 123 325 2755
Iðnsk., Vélsk., Stýrim.sk., Fiskv.sk.,
Hótel. og veitingaskólinn ....... 2012 261 170 119 84 280 56 223 3205
Skólar f. heilbr.stéttir og Föstursk. 689 689
Húsmæðraskólar ............... 25 37 3 II 24 39 139
Bændaskólar .................. 62 41 24 127
Verslunarskólar ................ 694 80 774

Samtals 7261 1702 547 387 289 1 156 179 791 12312
Samtals í % af heild ........... (59) (14) (4) (3) (2) (9) (I) (6) (100)

Þar af í skólum kost. af ríkinu ... 3823 335 139 221 98 590 24 294 5534
Þar af í skólum kost. af ríkinu í % (52) (20) (25) (57) (34) (51) (13) (37) (45)
í skólum kost. af ríki og sveitarfél. 2744 1367 328 166 180 566 155 489 5596
í skólum kost. af ríki og sv. fél. í % (38) (80) (43) (43) (62) (49) (87) (62) (49)
í einkaskólum ................. 694 80 II 8 782
í einkaskólum í % ............. (9) (15) (4) (I) (6)

Ath. Ekki eru meðtaldir nemendur í starfsþjálfunarskólum stofnana, flugskólum, listaskólum, kvöldskólum, náms-
flokkum, bréfaskólum, námskeiðum af ýmsu tagi og öldungadeildum.

Ef litið er á rekstraraðildina kemur eftirfarandi fram:
fskólum kostuðum af riki og sveitarfélögum eru.... 5996 nem. eða 49%
Í skólum kostuöum af ríkinu einu eru.............. 5534 nem. eða 45%
t einkaskólum eru 782 nem. eða 6%.
Mjög er misjafnt eftir umdæmum hversu mikill hluti nemenda er í ríkis skólum

eða frá 13% á Austurlandi og upp í 50-60% í Reykjavík, á Norðurlandi eystra og á
Vestfjörðum.

Í yfirlitstöflu III hér á eftir er gerð grein fyrir rekstrarkostnaði vegna fram-
haldsnáms eins og hann var á árinu 1976 og hvernig hann skiptist þá á milli ríkis
og sveitarfélaga. Einnig er í töflunni sýnd áætluð skipting þessa kostnaðar sam-
kvæmt ákvæðum lagafrumvarpsins.

Rekstrarkostnaður ársins 1976og skipting hans er unnin upp úr rekstrarreikn-
ingum skóla fyrir það ár. Við áætlun á skiptingu hans skv. ákvæðum frumvarps-
ins hefur verið miðað við að kostnaðurinn skiptist í réttu hlutfalli við nemendafjölda
milli 1. og 2. árs og síðari skólaára.

Yfirlitið tekur til gagnfræða- og framhaldsdeilda, þ. e. eftir 9. ár grunnskóla,
fjölbrautaskóla, menntaskóla, iðnskóla, vélskóla. stýrimannaskóla, skóla fyrir heil-
brigðisstéttir og húsmæðraskóla.
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III. Yfirlit yfir rekstrarkostnað framhaldsskóla 1976, skipting hans miDi ríkis og
sveitarfélaga og áætluð skipting hans skv. ákvæðum frumvarpsin&.

-millj. kr.-
Rekstrarkostn. 1976 Rekstrarkostn. '76: Áætluð
samkv. reikningum: skipting skv. tilögum:

Hl. r.sj, Hl. sví, Hl. r.sj, Hl. svf.

~eykjavík
Laun ................................ 956,7 20,9 949,8 27,8
Önnur rekstrargjöld ............ , ...... 110,9 64,6 76,4 99,1
Viðhald .............................. 34,1 22,1 36,7 19,5

Samtals 1101,7 107,6 1062,9 146,4

Reykjanesumdæmi
Laun ................................ 191,4 1,8 190,3 2,9
Önnur rekstrargjöld ................... 18,1 37,7 19,4 36,4
Viðhald .............................. 3,6 10,8 8,4 6,0

Samtals 213,1 50,3 218,1 45,3

Vesturlands umdæmi
Laun ................................ 48,8 1,8 48,3 2,3
Önnur rekstrargjöld ................... 3,3 8,6 3,0 9,0
Viðhald .............................. 6,5 3,9 6,0 4,4

Samtals 58,6 14,3 57,3 15,7

Vestfjarðaumdæmi
Laun ................................ 57,5 56,2 1,3
'Önnur rekstrargjöld ................... 16,9 3,4 9,2 11,1
Viðhald .............................. 3,8 0,6 3,1 1,3

Samtals 78,2 4,0 68,5 13,7

Norðurlandsumd. vestra
Laun ................................ 24,6 0,7 24,3 1,0
Onnr rekstrargjöld .................... 2,4 6,1 2,3 6,2
Viðhald .............................. 2,1 1,7 2,5 1,3

Samtals 29,1 8,5 29,1 8,5

Norðurlandsumd. eystra
Laun ................................ 143,2 2,3 140,5 5,0
Önnur rekstrargjöld ................... 17,5 14,2 14,3 17,4
Viðhald .............................. 12,2 3,8 9,9 6,1

Samtals 172,9 20,3 164,7 28,S

Austurlandsumdæmi
Laun ................................ 26,S 0,2 26,2 0,5
Önnur rekstrargjöld ................... 3,3 3,7 1,3 5,7
Viðhald .............................. 1,0 1,2 1,3 0,9

Samtals 30,8 5,1 28,8 7,1

Suðurlands umdæmi
Laun ................................ 94,S 1,0 93,S 2,0
Önnur rekstrargjöld ................... 14,4 12,0 9,3 17,1
Viðhald .............................. 5,9 3,6 6,8 2,7

Samtals 114,8 16,6 109,6 21,8

Landið allt
Laun ................................. 1543,2 28,7 1 529,1 42,9
Önnur rekstrargjöld ................... 186,8 150,3 135,2 202,0
Viðhald .............................. 69,2 47,7 74,7 42,2

Samtals 1799,2 226,7 1739,0 287,1

Ath. Kostnaðartölur ná til sömu skóla og fjallað er um í yfirlitstöflum I og II að frátöldum bændaskólum og verslunarskólum.
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Samkvæmt yfirlitstöflunni var rekstrarkostnaðurinn á árinu 1976 rúmlega 2 000
millj. kr. og skiptist þannig:

Greitt
Greitt af sveitar-
.frlki félögum Samtala %

Laun .............................. 1543 29 1672 ( 77)
Önnur rekstrargjöld ................ 187 150 337 ( 17)
Viðhald ........................... 69 48 117 ( 6)

------~~ ~_.._---_.-

Samtals 1799 227 2026
% (89) (11) (00)

Hefðu kostnaðarákvæði þau sem frumvarpið gerir ráð fyrir verið i gildi á árinu
1976 hefur verið áætlað að hluti ríkissjóðs hefði lækkað í 1 739 millj. kr. og hluti
sveitarfélaga hækkað i 287 millj. kr. Tilfærsla kostnaðar hefði þvi orðið um 60
millj. kr. frá ríki til sveitarfélaga.

Í yfirlitstöflu IV er gerð grein fyrir kostnaði ríkissjóðs og sveitarfélaga í hlut-
falli við íbúafjölda fræðsluumdæmanna og þeim breytingum sem yrðu þar á miðað
við kostnaðarákvæði frumvarpsins.

Að því er kostnað ríkissjóðs á ibúa varðar er mikill mismunur milli fræðsluum-
dæma og verður lítil breyting þar á við breyttar reglur, enda veldur mestu um þann
mun hve fjöldi nemenda að tiltölu við íbúafjölda er misjafn i Iræðsluumdæmunum,
eða allt frá 1.6 nem. upp í 7.6 nem. á 100 íbúa sbr. yfirlitstöflu VI. Tölur þessar eru
hins vegar nokkur mælikvarði á það hve þjónustu þessari er misskipt eins og nú er.
Kostnaður sveitarfélaganna á íbúa er einnig mjög misjafn milli umdæma eða frá
400 kr. og upp í 1300 kr. á íbúa. Stafar sá mismunur að verulegu leyti af sömu ástæð-
um og nefndar voru varðandi kostnað ríkissjóðs en sýnir að auki að verulegur mun-
ur er á þeirri byrði sem sveitarfélög bera nú þegar vegna framhaldsnáms.

Við það að skipta kostnaði í samræmi við ákvæði frumvarpsins yrði nokkur
breyting í þá átt að draga úr mismun i hlutdeild sveitarfélaga milli umdæma og eftir
skólategundum.

Til þess að gera grein fyrir hlutdeild ríkis og sveitarfélaga án áhrifa frá mis-
skiptingu nemenda á umdæmi er í yfirlitstöflu V gerð grein fyrir kostnaði ríkis
og sveitarfélaga á nemanda í hverju fræðsluumdæmi, og kostnaði sveitarfélaga jafn-
að á nemendur á 1. og 2. námsári. Taflan sýnir rekstrarkostnað 1976 með skiptingu
skv. reikningum og eins og áætlað er að hann skiptist skv. ákvæðum frumvarpsins.
Tafla þessi sýnir glögglega tvennt. í fyrsta lagi að kostnaður ríkissjóðs og sveitarfé-
laga á nemanda er nú mjög misjafn eftir umdæmum og í öðru lagi að áhrif ákvæða
sem í frumvarpinu felast yrðu til þess að draga mjög úr þeim mismun. Að því er
ríkissjóð varðar stafar mismunur í kostnaði á nemanda, eftir breytinguna, annars
vegar af því að hlutfall nemenda ofan 2. árs af heildarfjölda nemenda er mismun-
andi eftir umdæmum og hins vegar af misdýrum skólarekstri. Mismunandi kostn-
aður sveitarfélaga á nemanda á 1. og 2. ári orsakast fyrst og fremst af misjafnlega
hagkvæmum skólarekstri.

Þá gefur tafla þessi, eða síðasti dálkur hennar, visbendingu um hvers er að
vænta varðandi fjárhæð námsvistargjalds og eins má af töflu VI nokkuð ráða í hve
miklum mæli námsvistargjöld kæmu inn eða yrðu greidd út úr hverju fræðsluumdæmi
um sig. Sést það á hlutfalli nemenda á 1. og 2. námsári pr. 100 íbúa i hverju umdæmi
samanborið við það hlutfall fyrir landið allt.
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Eins og áður er sagt og fram kemur i töflu III hækkar hlutdeild sveitarfélaga
um 60 millj. kr. þegar miðað er við árið 1976,ef i framkvæmd kemst sú kostnaðar-
skipting sem í frumvarpinu er gert ráð fyrir. Taflan sýnir einnig að misjafnt er
milli umdæma hve mikil hækkunin er. Tölur þessarar töflu sýna þó ekki endanlega
kostnaðarbyrði sveitarfélaga í hverju umdæmi eins og hún hefði orðið skv. frum-
varpinu, heldur einungis kostnað sveitarfélaga af þeim skólum sem í umdæminu
störfuðu skólaárið 1976/77. Endanleg kostnaðarbyrði ræðst hins vegar einnig af
námsvistargjöldunum sem verka til jöfnunar. Í reynd mun hluti hvers sveitarfélags
að mestu ráðast af fjölda nemenda þaðan, sem stundar nám á 1. og 2. ári framhalds-
skóla. Til þess að fá nokkra hugmynd um endanlega kostnaðarbyrði sveitarfélaga má
taka mið af töflu VII, sem sýnir áætlaða skiptingu nemenda eftir lögheimilisum-
dæmum og áætlaðan kostnað sveitarfélaga.

VII. Áætlaður fjöldi nemenda eftir lögheimilisumdæmum
og kostnaður sveitarfélaga.

Áætlaður fjöldi nem.
á 1. og 2. ári

Áætlaður kostnaður
sveitarfél. millj. kr.

Reykjavík .
Reykjanes .
Vesturland .
Vestfirðir .
Norðurland vestra .
Norðurland eystra .
Austurland .
Suðurland .

2825
1552

470
337
341
813
410
638

109,9
60,4
18,3
13,1
13,3
31,6
15,9
24,8

AIIs 7386 287,3

Áætlun þessi er ekki nákvæm þar sem ekki eru tiltækar nákvæmar upplýsingar
um skiptingu nemenda eftir lögheimili. (Upplýsingar þessar má þó vinna úr nem-
endaskrá Hagstofu íslands með nokkrum undirbúningi). í töflunni er gert ráð fyrir
að nemendur skiptist í hlutfalli við íbúafjölda og kostnaður sveitarfélaga er síðan
áætlaður með hliðsjón af áætluðum meðalrekstrarkostnaði sveitarfélaga á nemanda
38900 kr., sbr. töflu V.

Þegar tölur þessar eru bornar saman við raunverulegan kostnað sveitarfélaga
eins og hann kemur fram i töflu III sést að hækkun á hluta þeirra kemur fyrst og
fremst á þau sveitarfélög sem nú leggja minnst til þessara mála en i minna mæli á
hin. Sést það einnig á því, að skv. tillögunum hefði kostnaður sveitarfélaga á íbúa
að jafnaði orðið 1300 kr. sem er jafnhátt því sem mest var árið 1976.

Um breytingar á fjármálaákvæðum frumvarpsins og yfirlit um rekstrarkostnað
framhaldsskóla 1977.

Þær breytingar sem gerðar hafa verið á fjármálaákvæðum frumvarpsins nú,
áður en það er lagt fyrir Alþingi á 101. löggjafarþingi, eru þess eðlis að þær breyta
ekki svo neinu nemi skiptingu rekstrarkostnaðar á milli ríkis og sveitarfélaga
frá því sem var í fyrri gerð frumvarpsins. Gert er ráð fyrir að ákvæði um náms-
vistargjöld falli niður en í stað þeirra komi framlög sveitarfélaga til rekstrar-
sjóða skólanna.

Fyrri greinargerð er því endurprentuð með frumvarpinu þar sem hún heldur
gildi sínu í öllum megindráttum, en til viðbótar eru nú birt hér á eftir yfirlit um
rekstrarkostnað framhaldsskóla 1977 og skiptingu hans milli ríkis og sveitarfélaga.
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Þá hefur verið felldur niður úr þessari greinargerð kafli um skiptingu stofn-
kostnaðar, þar sem frumvarpið gerir nú ráð fyrir að hann verði greiddur að fullu
úr rikissjóði.
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Yfirlit yfir rekstrarkostnað framhaldssk6la 1977, skipting hans milli ríkis og sveitar-
félaga og áætluð skipting hans skv. ákvæðum frumvarpsins. Tegundir skóla,

Rekstrarkostn. 1977
Áætluð skipting
skv. tillögum:

Hl. rsj. Hl. svf.
millj. kr. millj. kr.

Rekstrarkostn. 1977
skv. reikningum:
Hl. rsj. Hl. svf.

millj. kr. millj. kr.
Menntaskólar
Laun .
Önnur rekstrargjöld .
Viðhald .

766.4
82.9
37.2

726.9
37.5
28.3

39.5
45.4

8.9

Samtals 886.5 792.7 93.8

Vélskólar
Stýrimannaskólar
Fiskvinnsluskólar
Hótel- og veitingaskólar
Laun .......................... 210.4 194.9 15.5
Önnur rekstrargjöld .............. 47.9 21.1 26.8
Viðhald ........................ 18.7 13.3 5.4

Samtals 277.0 229.3 47.7

Skólar heilbrigðisstétta
Laun .............................. 210.1 205.4 4.7
Önnur rekstrargjöld .............. 21.5 16.3 5.2
Viðhald .......................... 2.4 2.1 0.3

Samtals 234.0 223.8 10.2

Húsmæðraskólar
Laun ............................ 69.2 2.4 65.2 6.4
Önnur rekstrargjöld .............. 15.9 5.2 0.7 2(}.4
Viðhald .......................... 9.6 2.9 8.3 4.2

Samtals 94.7 10.5 74.2 31.0

Fjölbrautaskólar
Laun .......................... ,. 332.4 27.4 318.2 41.6
Önnur rekstrargjöld .............. 20.1 21.6 11.1 30.6
Viðhald .......................... 8.5 8.5 10.2 6.8

Samtals 361.0 37.5 339.5 79.0

Iðnskólar
Laun ............................ 408.6 51.8 418.9 41.5
Önnur rekstrargjöld .............. 6.0 52.7 16.6 42.1
Viðhald .......................... 15.8 15.8 18.9 12.7

Samtals 430.4 l20.3 454.4 96.3
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Rekstrarkostn. 1977
Rekstrarkostn. 1977 Áætluð skipting
skv. reikningum: skv. tillögum:
Hl. rs], Hl. svf. Hl. rsj. Hl. svf.

millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
Framh.deild. gagnfr.sk.
Laun •••••••••••••• 11 •••••••••••••• 320.0 41.9 320.0 41.9
Önnur rekstrargjöld _ ............. 10.7 56.2 10.7 56.2
Viðhald .......................... 0.3 33.6 16.3 17.6

Samtals 331.0 131.7 347.0 115.7

Héraðsskólar
Laun ............................ 66.6 60.6 6.0
Önnur rekstrargj öld .............. 14.8 0.6 14.2
Viðhald .......................... 9.9 6.9 3.0

Samtals 91.3 68.1 23.2

Verslunarskólar
Laun ........................................................ 126.8 118.9 7.9
Önnur rekstrargjöld ............................ 43.7 14.4 29.3
Viðhald .............................................. 2.7 1.8 0.9

Samtals 173.2 135.1 38.1

Bændaskólar
Laun ...................................................... 29.9 28.6 1.3
Önnur rekstrargjöld ........................... 6.4 3.3 3.1
Viðhald .................................................... 6.4 4.8 1.6

Samtals 42.7 36.7 6.0

Alls
Laun ....................................................... 2540.4 123.5 2457.6 206.3
Önnur rekstrargjöld ....................... 269.9 135.7 132.3 273.3
Viðhald ................................................... 111.5 60.8 110.9 61.4

Samtals 2921.8 320.0 2700.8 541.0

Yfirlit yfir rekstrarkostnað framhaldss'kóla 1977, skipting hans milli ríkis og
sveitarfélaga og áætluð skipting hans skv. ákvæðum frumvarpsins. Fræðsluumdæmi.
A. Skólar aðrir en í B.

Reykjavík.
Laun ........................................................ 1453.5 65.2 1408.2 100.5
Önnur rekstrargjöld ............................ 114.5 56.7 66.6 104.6
Viðhald ............................................... 50.4 31.4 52.0 29.8

Samtals 1618.4 153.3 1526.8 234.9
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Rekstrarkostn. 1977
Rekstrarkostn. 1977 Áætluð skipting
skv. reikningum: skv. tillögum:
Hl. rsj. Hl. svr. Hl.rsj. Hl. svf.

millj.kr. millj. kr. millj. kr. millj.kr.
Reykjanesumdæmi
Laun •••• IO ••••••••••••••••• •• •• •• 330.8 26.3 322.1 35.0
Önnur rekstrargjöld ............ 26.3 34.5 17.8 43.0
Viðhald .......................... 3.8 7.4 6.5 4.7

Samtals 360.9 68.2 346.4 82.7

Vesturlandsumdæmi
Laun ............................ 65.5 4.2 63.1 6.6
Önnur rekstrargjöld .............. 5.0 6.0 1.3 9.7
Viðhald •••••••••••••• IO.·. IO ••••••• 4.0 4.1 4.4 3.7

Samtals 74.5 14.3 68.8 20.0

Vestfjar~aumdæmi
Laun •••• IO ••••••• • ••••• IO ••••••••• 79.4 2.4 76.4 5.4
Önnur rekstrargjöld .......... ,. ... 18.8 3.9 7.5 15.2
Viðhald .......................... 6.4 0.8 5.4 1.8

Samtals 104.6 7.1 89.3 22.4

Norðurlandsumdæmi vestra
Laun ••••••• , ••••••••••••• IO •••••••• 29.2 4.9 28.9 5.2
Önnur rekstrargjöld •• IO •••• IO" ••• 2.4 4.4 1.6 5.2
Viðhald ' •• IO •••• IO •••• IO' ••••••••••

1.8 1.4 1.8 1.4

Samtals 33.4 10.7 32.3 11.8

Nor3urlandsumdæmi eystra
Laun ............................ 209.9 9.9 203.5 16.0
Önnur rekstrargjöld • IO •••••••••••• 20.7 13.0 10.9 21.6
Viðhald •••••••••••••• IO •••• ••• •• •• 19.1 4.3 16.3 6.7

Samtals 249.7 27.2 230.7 44.3

Austurlandsumdæmi
Laun •••••••••••••••••••••• IO' IO ••• 38.1 2.6 37.5 3.2
Önnur rekstrargjöld .............. 3.9 5.5 1.8 7.6
Viðhald • IO •••••• IO. IO •••• IO ••••••••• IO. 2.3 3.1 3.1 2.3

Samtals 44.3 11.2 42.4 13.1

Suðurlandsumdæmi
Laun ••••••••• IO •• •• •••••• •••• •••.• 108.1 5.9 105.2 8.8
Önnur rekstrargjöld .............. 12.3 7.7 6.4 13.6
Viðhald .......................... 5.0 5.8 6.5 4.3

Samtals 125.4 19.4 118.1 26.7
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Rekstrarkostn. 1977
Rekstrarkostn. 1977 Áætluð skipting
skv. reikningum: skv. tillögum:
Hl. rsj. Hl. svf. Hl. rsj. Hl. svf.

millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
A. Landið allt

Laun ••••••••••••••• IO •••• •• •• •••• 2314.5 121,4 2244.9 190.7
Önnur rekstrargjöld ••••••• IO •••• 203.9 131.7 113.9 220.5
Viðhald •••••••••••••••• IO ••••• •• •• 92.8 58.3 96.0 54.7

Samtals 2611.2 311,4 2454.8 465.9

B. Verslunarskólar
Búnaðarskólar
Húsmæðraskólar
Laun •••• IO ••••••••••••••••••••••• 225.9 2,4 212.7 15.6
Önnur rekstrargjöld .............. 66.0 5.2 18.4 52.8
Viðhald .......................... 18.7 2.9 14.9 6.7

Samtals 310.6 10.5 246.0 75.1

A og B samtals
Laun •••••••• IO ••••••••••••••••••• 2540.4 123.5 2457.6 206.3
Önnur rekstrargjöld ••••••• IO •••••• 269.9 135.7 132.3 273.3
Viðhald .......................... 111.5 60.8 110.9 61.4

Samtals 2921.8 320.0 2700.8 541.0
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