
Nd. 502. Breytingartillögur

við frv. til 1. uni heiniild fy rir  sýslu- og bæ jarfélög til að sta rfræ k ja  lýðskóla með 
skvlduvinnu nem enda gegn skólaréttindum .

F rá  Gisla G uðm undssyni og Sigurði E inarssyni.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo: -
Heim ilt skal sýslunefndum  og bæ jarstjó rnum  að ákveða það lýðskóla- 

fyrirkom ulag  innan sýslu- eða bæjarfélagsins, að allir ungir m enn verk- 
fæ rir á a ldrinum  17— 18 ára vinni kauplaust likam leg stö rf í þ arfir  sins 
sýslu- eða bæ jarfélags, þar sem þeir eiga beimili, 4 m ánuði að sum arlagi, 
gegn ókevpis vist og kennslu við verklegt og bóklegt nám  í skóla í 6 m ánaða 
tím a næsta vetur eftir að vinnan befir farið  fram , enda bafi farið  fram  at- 
kvæðagreiðsla sam kv. 2. gr.

Þó skulu undanþegnir skylduvinnu allir þeir, er innan 18 ára  aldurs 
bafa stundað a. m. k. eins ve tra r nám  við annan  skóla en barnaskóla.

Heim ilt skal og sýslu- og bæ jarfélögum  að ákveða sam skonar skóla- 
fyrirkom ulag  fy rir ungar s tú lkur á a ldrinum  17— 18 ára, með öllum  hinum  
söm u skyldum  og réttindum  og ákveðið er í lögum  þessum , að skuli gilda 
fy rir  pilta.

Þó skal ekki byggja skóla fy rir  s tú lkur í neinu sýslu- eða bæ jarfélagi 
fy rr  en reynsla nokkur er fengin af piltaskóla i sam a héraði eða bæ.

2. Við 2. gr. Orðin „ fy rir karlm enn“ falli niður.
3. Við 3. gr. Á eftir orðunum  „með sliku fyrirkom uIagi“ kom i: er sýslunefnd

eða bæ jarstjó rn  heim ilt að láta reisa bæfilegt skólahús á kostnað sýslunnar 
eða bæ jarins, og greiðir þá rik issjóður hehning kostnaðar, þegar fé er til 
þess veitt í fjárlögum , enda bafi rik isstjó rn in  sam þykkt uppdrátt a f búsinu 
og skólastaðinn. F ram lag  ríkissjóðs skal bundið því skilyrði, að sæmilega 
sé séð fy rir  rekstri skólans, að m ati kennslum álastjó rnarinnar.

4. A eftir 3. gr. kom i tvær ný jar greinar, svo hljóðandi (og brevtist greina-
talan sam kv. þ v í) :
a. (4. g r.). N ám sgreinar skulu vera b inar söm u og nú tíðkast í héraðsskólum . 

Þó skal eigi gera erlend m ál að skyldunám sgrein. V erklegri kennslu skal 
baga, eftir því sem við verður komið, sem undirbúningi undir þau lífs- 
störf, sem aðallega eru stunduð í viðkom andi sýslu éða bæ.

b. (5. g r.). R íkisstjórnin  sk ipar skólastjóra. Laun hans skulu  ákveðin í 
launalögum , og greiðir rikið þau. Annan kostnað við rekstu r skólans, 
þ. á. m. laun annara  kennara, greiðir sýslan eða bærinn.

5. Við 4. gr. f stað orðsins „byggingarkostnaðinn“ kom i: rík isfram lagið  til 
húsbyggingarinnar.


