
Nd. 802. Nefndarálit

um frumv. til 1. um  breyt. á 1. nr. 10 15. júní 1926, um  fræðslu barna.

F rá  launamálanefnd.

Nefndin befir atbugað frumv. þetta og telur, að byggilegt sé að stækka skóla- 
héruðin. Verði á þann  hátt  auðveldara að liafa samvinnu fy rir  fleiri en eitt 
sveitarfélag uni byggingu skóla og belur notist með því móti að kennslukröft- 
um  en ella.

Nefndin leggur því til, að frumv. verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. Greinina skal orða svo:

4. gr. laganna orðist svo:
Hver kaupstaður og hvert sýslufélag landsins er sérstakt fræðsluhérað, 

nema önnur skipan sé á gerð. Tvö sýslufélög eða fleiri gela, með samþykki 
fræðslumálastjóra, gengið saman i eitt fræðslubérað, ef það er s a m jn k k t  af 
bæði sýsluncfndum og fræðslunefndum sýslnanna.

Fræðslunefnd befir á Iiendi sijórn fræðslumála í fræðsluliéraði bverju, 
undir um sjón fræðslumálasljórnar.

2. Við 2. gr. Greinina skal orða svo:
24. gr. laganna  orðist svo:
í fr;eðslunefnd eiga sæli 5 menn. Sk ipar  kennslum álaráð lie rra  l’or- 

m ann fra 'ð s lunefndarinnar , en bæ ja rs l jó rn  eða sýslunefnd 4 fræðslu- 
nc fndarm enn , og skulu þeir  kosnir  b lu lbundinn i kosningu, cf jiess er ósk- 
að. Skyll er bæði konum  og körlum , sjálfum  sér ráðandi,  yngri cn 60 á ra  
og heilum  og b raus tum  að taka við kjöri i fræðslunefnd. Þegar  tvö eða 
jirjú fra 'ðslnbéruð  ganga sam an i cill, skal bvort (bverl) jieirra k jósa tvo 
fræ ðslunefndarm enn , og er j)á f ræ ðslunefnd  skipnð 7 m önnum , ef jirjú 
fræðsluhéruð hafa samcinazt. Fræðslum álastjórn  getur fvrirskipað, að 
sérstök fræ ðslunefnd  sé fy rir  bvert byggðarlag béraðsins, eða sérstakan  
blnta  þess, þ a r  sem sam göngur cru e rf iðar  milli byggðarlaga innan  fræðslu- 
héraðs.

Alþingi, 26. nóv. 1935.
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