
Nd. 345. Frumvarp

til laga.um barnafræðslu.

Frá menntamálanefnd.

I. KAFLI 
Um fræðsluskyldu og undanþágur.

1. gr.
Öll börn á landinu eru skólaskvld á aldrinum 7— 14 ára. Skólaskyldan 

befst 1. maí það almanaksár, sem barnið verður fullra 7 ára, og endar með 
fullnaðarprófi það ár, sem það verður fullra 14 ára.

Þar, sem nægilegt búsrými og kennslukraftar eru fyrir liendi, er skóla- 
nefnd heimilt að leyfa 6 ára börnum skólavist vfir mai og júnímánuð ár hvert.

2. gr.
Undanþágu frá skólavist má veita, þegar full trygging þykir fengin fyrir 

því, að barnið bíði á engan bátt bnekki við það, en skvld eru þau börn, er slíka 
undanþágu fá, að ganga undir öll próf, sem fvrirskipuð eru eða fvrirskipuð 
kunna að verða af fræðslumálastjórninni fvrir börn á skólaskvldualdri. (Þetta 
nær einnig til handiðju og líkamsuppeldis).

Fræðslumálastjóri getur veitt undanþágu, þegar lieil skólahverfi óska að 
fá að kenna börnum heima upp að vissu aldurstakmarki. Aldrei má þó veita 
þá undanþágu lengur en til 8 ára aldurs.

Námsstjóri getur veitt undanþágu þegar:
a. Beðið er um levfi fvrir einstök börn til undanþágu frá skólavist.
b. Beðið er um leyfi fvrir barn til að taka fullnaðarpróf yngra en 14 ára.
e. Aðstandendur vilja láta skólaskylt barn i smábarnaskóla, vegna þess að

það er seinþroska eða af öðrum jafngildum ástæðum.
Allar slíkar umsóknir til námsstjóra skulu stílaðar til hans, en sendar

skólastjóra þess skóla, sem barnið á sókn að. Skólastjóri sendir svo beiðnina
til námsstjóra ásamt eigin umsögn.

Umsókn til fræðslumálastjóra stilist til hans, en sendist námsstjóra til 
umsagnar, en bann sendir þær aftur fræðslumálastjóra.

Allar umsóknir um undanþágur skulu skrifaðar á þar til gerð evðublöð, 
sem fræðslumálastjórnin gefur út.

3. gr.
Undanþágu frá skólaskvldu skal og veita þeim börnum, sem að dómi 

kennara og skólalæknis eru óhæf til náms eða skóladvalar með öðrum börn- 
um vegna andlegs eða siðferðislegs vanþroska. Skal stofna, svo fljótt sem við



verður komið, hæli, eitt eða fleiri, fyrir þessi börn. Hæli þessi séu starfrækt af 
ríkinu og á kostnað þess eftir reglum, er fræðslumálastjórnin setur.

Ríkið kostar skólavist þeirra barna, sem vegna blindu, heyrnardeyfu eða 
annara líkamsgalla geta ekki stundað nám í venjulegum barnaskólum.

4. gr.
Hvert námshæft barn, sem er fullra 14 ára, á:

1. að geta lesið móðurmálið skýrt og áheyrilega og sagt munnlega frá því, 
er það les. Það skal og geta gert skriflega og nokkurnveginn ritvillulausa 
og mállýtalausa grein fvrir þvi efni, er það þekkir vel. Kunna skal það 
utanbókar nokkur íslenzk kvæði, einkum ættjarðarljóð og söngljóð, og 
geta skýrt rétt frá efni þeirra með eigin orðum.

2. að skrifa læsilega og hreinlega rithönd.
3. að hafa lesið með leiðsögn og skýringum valda kafla úr biblíunni eða 

biblíusögum, sérstaklega um líf og kenningu Krists. Skal lögð áherzla á, 
að það hugfesti einkum orð hans og hafi þau rétt eftir. Kunna skal barn- 
ið utanbókar nokkra valda sálma.

4. að kunna fjórar höfuðgreinar reiknings með lieilum tölum og kunna und- 
irstöðuatriði almennra brota, tugabrota og prósentureiknings og vera leik- 
ið í að beita þessari kunnáttu til úrlausnar auðveldum dæmum, sem fyrir 
koma i daglegu lífi, meðal annars til að reikna flatarmál og rúmmál ein- 
faldra hluta. Það skal og vera leikið í að reikna með lágum tölum í hug- 
anum.

5. að vita nokkuð um merkustu menn þjóðar vorrar að fornu og nýju og 
þau tímabil, er þeir lifðu á.

6. að vera leikið í að nota landabréf og liafa fengið 'sem ljósasta þekkingu á 
átthögum sínum, náttúru Islands, högum þjóðar vorrar og þjóðskipulagi. 
Það skal og bera skyn á legu og atvinnuvegi helztu landa i Evrópu, vita 
hvernig álfur og höf liggja á hnettinum og hafa fengið nokkra þekk- 
ingu í jarðeðlisfræði.

7. að hafa vanizt á að athuga algengustu fyrirbrigði náttúrunnar, sem það 
hefir fvrir augum, svo að það geti lýst þeim. Það skal vita um helztu at- 
riði, er að hollustuháttum lúta, meðal annars um áhrif heilsuspillandi 
nautnameðala, t. d. vínanda og tóbaks, og hafa nokkra þekkingu á bygg- 
ingu og störfum mannlegs líkama. Ennfremur skal það þekkja nokkrar 
íslenzkar jurtir og geta skýrt frá lifnaðarháttum og einkennum helztu 
dýra, einkum innlendra.

8. að kunna nokkur einföld sönglög, einkum sálmalög og lög við íslenzk 
ættjarðarljóð.

9. að geta gert einfaldar dráttmyndir.
10. að hafa fengið nokkra tilsögn í handiðju og'
11. að hafa stundað leikfimi, a. m. k. þá leikfimi, sem bægt er að stunda á- 

haldalítið og án sérstaks húsnæðis.



5. gr.
Auk þeirrar fræðslu, sem 4. gr. ræðir um, skulu börn á skólaskyldualdri 

öðlast þá frekari fræðslu, sem fvrirskipuð kanu að verða með reglugerðum 
einstakra barnaskóla.

II. KAFLI 

Um skólahald og kennsluskipun.

6. gr.
Alstaðar á landinu, þar sem því verður við komið, skulu vera fastir 

heimangönguskólar fyrir öll skólaskyld börn. Heimavistarskólar skulu vera 
fyrir öll þau börn, sem sökum vegalengdar geta ekki gengið i skóla. Eru að- 
standendur þessara barna skyldir að kosta dvöl þeirra hinn lögskipaða náms- 
tima, sbr. þó 9. gr.

Lágmark hins árlega námstíma þeirra barna, er enga undanþágu fá, 
skal vera:

a. I heimangönguskólum með 3 kennara eða fleiri:
1. Fyrir 7— 9 ára börn 37 vikur á ári, 600 kennslustundir.
2. Fyrir 10— 14 ára börn 24 kennsluvikur á ári, 700 kennslustundir.

b. I heimangönguskólum með 1—2 kennurum skal kennsluviknafjöldi vera
hinn sami og í stærri skólum, en kennslustundafjöldi má fara ofan i 4200.

c. 1 heimavistarskólum skal hvert skólaskylt barn stunda nám minnst 12—
13 vikur á ári, og séu námsvikur aldrei færri en 88 alls á aldrinum 7— 14
ára, nema undanþága hafi verið veitt.

7. gr.
Nú óhlýðnast foreldrar eða þeir aðrir, sem börn hafa á framfæri, fyrir- 

skipunum, sem gerðar eru samkvæmt lögum þessum, án þess að geta þó fært 
fram gildar ástæður eða afsakanir, og varðar það þá dagsektum, 2—5 kr., eft- 
ir úrskurði lögreglustjóra til skólanefndar. Sektin rennur í fræðslusjóð 
(bæjarsjóð).

Sé um veruleg eða ítrekuð brot að ræða, skal málið lagt fvrir barna- 
verndarnefnd, sem í samráði við skólastjóra og námsstjóra hefir rétt til að 
svipta aðstandendur umráðarétti vfir barninu.

8. gr.
Geti framfærandi barns á lögskipuðum skólaskyldualdri fyrir fátæktar 

sakir ekki staðizt kostnað þann, er leiðir af lögboðinni skóladvöl þess eða 
fræðslu, skal sá kostnaður að einhverju eða öllu leyti greiðast úr fræðslusjóði 
(bæjarsjóði) sem önnur gjöld  til skólahalds. Umsóknir um slíkan styrk skulu 
komnar til skólanefndar fvrir þann tíma, er hún sjálf ákveður og auglýsir.

9. gr.
Hin lögskipaða fræðsla 7— 14 ára barna veitist ókevpis, og greiðist kostn- 

aðurinn við hana úr fræðslusjóði (bæjarsjóði) að öðru en því, sem rikið legg- 
ur til kennaralaun.
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