
Nd. 57. Frumvarp

til laga um lieimild fyrir sýslu- og bæjarfélög til að starfræka lýðskóla með 
skylduvinnu nemenda gegn skólaréttindum.

Flutningsm .: B jarni Ásgeirsson, Magnús Guðmundsson, H araldur Guðmunds- 
son, Sveinn Ólafsson, Sveinbjörn Högnason, Jóhann Þ. Jósefsson.

1. gr.
Heimilt skal sýslunefndum  og bæ jarstjórnum  að ákveða það lýðskóla- 

fyrirkom ulag innan sýslu- eða bæjarfélagsins, að allir ungir menn verkfæ rir á 
aldrinum  18 ára  vinni kauplaust líkam leg störf í þ arfir síns sýslu- eða bæ jar-



félags, þa r sem þeir eiga heimili, 7 v ikur að vorlagi, gegn ókeypis húsvist og 
kennslxi við verklegt og bóklegt nám  í skóla 6 m ánaða tim a næsta vetur á 
eftir að vinnan hefir farið  fram .

Þó skulu undanþegnir skylduvinnu allir þeir, er innan 18 ára  aldurs hafa 
tekið p róf í héraðsskóla í annari sýslu. Sömuleiðis allir þeir, er stundað hafa 
nám  innan 18 ára  i gagnfræðaskólum  eða menntaskólum .

2. gr.
Nú Mzt m eiri hluta sýslunefndar eða bæ jarstjórnar að starfræ kja lýðskóla 

með sliku fyrirkom ulagi fy rir karlm enn, þá skal það með leynilegri atkvæða- 
greiðslu borið und ir alla kjósendur til sýslunefndar eða bæ jarstjó rnar, og skal 
um  atkvæðagreiðsluna fa ra  á sam a hátt og segir í lögum um  kosningar til 
Alþingis.

3. gr.
Ef m eiri hluti allra  kosningabæ rra m anna sam þykkir starfræ kslu lýð- 

skóla með áðurnefndu fyrirkom ulagi, þá skal fullkom ið skólahús, af þeirri 
stærð, er áætlað nem endatal í sýslunni eða bæ jarfélaginu útheim tir, byggt á 
kostnað ríkissjóðs, á þeim  stað, er viðkom andi sýslunefnd eða bæ jarstjó rn  
ákveður og yfirstjórn  fræðslum ála getur fallizt á.

4. gr.
H ætti sýslu- eða bæ jarfélag að starfræ kja skóla með þessu fyrirkom u- 

lagi áður en 20 á r eru liðin frá  þeim  tíma, að skólahúsið var fullgert, skal það 
falla  aftu r til ríkisins með fy rirfram  ákveðinni lóð eða landi, til fu llra r eignar 
og allra  um ráða, nem a öðruvisi um sem jist m illi þeirra , er þá  eiga h lu t að máli.

5. gr.
Með reglugerð, er viðkom andi sýslunefnd eða bæ jarstjó rn  sem ur og 

sam þykkir og yfirstjórn fræ ðslum ála staðfestir, skal ákveða stjórn, tilhögun 
vinnunnar og skólans.

Þ ar m á setja ákvæði um  undanþágu að því er a ldurstakm ark  nem- 
enda snertir, svo og sektarákvæði gagnvart þeim, sem eru þess valdandi, að 
nem andi kem ur eigi til skólavinnunnar, þegar hann er kallaður.

Skulu sek tirnar renna í sýslusjóð eða bæ jarsjóð.
Loks m á í reglugerð setja ákvæði um  það, að þann tím a skólaársins, 

er vinnan og skólinn stendur eigi yfir, sé hverjum  nem anda heim ilt að leita 
sér atvinnu þar, sem hann vill, án þess að levsa lausam ennskuleyfi, og sömu- 
leiðis ákvæði um  það, að ef einhver nem andi vill eigi nota ré tt sinn til skól- 
ans, þá  standi plássið hverjum  þeim  opið, er stunda vill nám  í skólanum  leng- 
ur en 1 vetur.



Frum varp þetta liefir verið flutt á þrem ur undanförnum  þingum, en 
í öll skiptin dagað uppi. Nú er frv. flu tt í fjórða sinn og í sam a form i og á 
síðasta þingi.

Um ástæður fyrir frum varpinu er vísað til greinargerðar þeirrar, er því 
fylgdi, þegar það var fvrst fram  borið, á þinginu 1929. (Sjá Alþt. 1929, A. 
þskj. 98).

G r e i n a r g e r ð .


