
Nd. 148. Frumvarp til laga
uin fræ ðslu  barna.

F rá  m eiri liluta ínenntaiiiá lanefndar.

I. KAFLI 
Um fræ ðsluskvldu og undanþágur.

Í. gr.
Öll börn  á landinu eru skólaskyld á ald rinum  7—14 ára. Skólaskyldan 

liefst 1. m aí það alm anaksár, sem  barn ið  verður fu llra  7 ára, og endar með fulln- 
aðarprófi það ár, sem það verður fu llra  14 ára.

Þ a r sem búsrým i og kenn slu k rafta r leyfa, er skólanefnd beim ilt að veita 
6  á ra  börnum  skólavist.

2 . gr.
U ndanþágur frá  skólavist m á veita, þegar fuJl trygging e r fy r ir  því, að 

börnin  bíði engan lm ekki við það, en skyld eru  þau börn, er slíka undanþágu fá, 
að ganga un d ir öll próf, sem  fyrirsk ipuð  eru eða fyrirsk ipuð  kunna að verða af



fræ ðslu inálastjó rn inn i fv rir  börn  á skólaskyklualdri. t’etta ákvæði na*r einnig 
til handið ju  og líkam suppeldis.

F ræ ðslum álastjó rn in  ge tu r veitt lieilum  skólahverfum  undanþágu frá  
skólaskyldu fy rir  börn  innan  1 0  á ra  aldurs. U ndanþágu þessa m á þó ekki veita 
í kaupstöðum  eða skólahverfum , þ ar sem  lieim anganga er auðveld. U m sóknir 
til fræ ð slu m álastjó rn arin n ar sendast fy rs t nám sstjó ra , en hann  sendir þæ r síðan 
til fræ ðslum álastjó ra  ásam t um sögn sinni.

X ám sstjó ri getur veitt undanþágu:
a. jæ gar só tt e r um  undanþágu frá  skólavist fy rir  einstök börn.
b. þegar sótt e r um  leyfi til fu linaðarprófs fy rir  börn  yngri en 1 1  ára.

Þessar um sóknir skulu stílaðar til nám sstjóra , en sendar skólastjó ra jx^ss
skóla, sem Jiarnið á sókn að. Skólastjóri sendir síðan um sóknina til nám sstjó ra  
ásam t um sögn sinni.

A llar um sókn ir um  undanþágur skulu ritað a r á sérstök eyðublöð, sem 
fræ ðslum álastjó rn in  læ tu r gera.

3. gr.
U ndanþágu frá  skólaskyldu skal veita þeim  börnum , sem að dóm i kenn- 

ara  og skólalæ knis eru  óliæf til nám s eða skóladvalar m eð öðrum  Jiörnum  vegna 
andlegs eða siðferðilegs vanþroska. Svo fljó tt, sem við verður kom ið, skal stofna 
eitt eða flciri liæli fy rir  þessi liörn. Slík liæli skulu  s ta rfræ k t af rík inu , og á 
kostnað þess, eftir reglugerð, er fræ ðslum álastjó rn in  setur.

Ríkið kostar skólavist þeirra  liarna, sem  vegna blindu, lieyrnardcyfu, m ál- 
lielti eða annara  líkam sgalla geta ekki stundað nám  í venjulegum  JiarnaskóJum.

4. gr.
H vert nám sliæ ft Jjarn, sem  er fu llra  14 ára, á:

1 . að geta lesið m óðurm álið  skýrt og álieyrilega og sagt m unnlega frá  þvi, 
er það les. Það skal og geta gert skriflega og nokkurnveginn ritv illu lausa 
og m állý talausa grein fy rir  þvi efni, e r það þekk ir vel. K unna skal það 
u tanbókar nokkur íslenzk kvæði, einkum  æ ttja rð arljó ð  og söngljóð, og gcta 
skýrt ré lt frá  efni þeirra  með eigin orðum .

2 . að geta skrifað  læsilega og hreinlega rithönd.
3. að liafa lesið með leiðsögn og skýringum  valda kafla  ú r b ib líunni eða biblíu-

sögur, sérstaklega um  lif og kenningu Krists. Skal lögð áberzla á, að það 
hugfesti e inkum  orð bans og hafi þau ré tt eftir. K unna skal barnið utan- 
bókar nokkra valda sálm a.

4. að kunna f jó ra r  höfuðgreinar reiknings m eð beilum  tölum  og höfuðatriði 
a lm ennra brota, tugabrota og prósen tureikn ings og vera leikið í að beita þess- 
a ri k nnná ttu  til ú rlau sn ar auðveldum  dæ m um , sem fy rir  kom a í daglegu 
lifi, m eðal annars til að reikna fla ta rm ál og rú m m ál einfaldra  bluta. Það 
skal og vera leikið í að re ikna með lágum  tölum í buganum .

5. að vita nokkuð um  m erkustu  m enn þ jóðar v o rra r að fo rnu  og nýju  og þau
tim abil, er þeir lifðu á.

6 . að vera Ieikið í að nota landabréf og liafa fengið sem  Ijósasta þekkingu á



átthögum  sínum , n á ttú ru  Islands, liögnm  þjóðar vo rra r og þjóðskipulagi. 
Það skal og bera skyn á legu og atvinnuvegi h.elztu landa í Evrópu, vita 
hvernig á lfu r og böf liggja á lm ettinum  og bafa fengið nokkra ]x?kkingu í 
jarðeðlisfræ ði.

7. að hafa  vanizt á að atlniga algengustu fy rirb rigð i n á ttú ru n n ar. sem  það 
h efir fy rir  augum , svo að ]iað geti lýst þeim, það skal vita um  helztu atriði, 
er að ho llustuháttum  lúta, m eðal annars um  áb rif heilsuspillandi nautna- 
m eðala, t. d. vínanda og tóbaks og hafa  nokkra þekkingu á bvggingu og 
stö rfum  m annlegs líkam a. E n n frem u r skal það þekk ja  n o k k ra r íslenzkar 
ju r t ir  og geta skýrt frá  lifnaðarháttum  og einkenm un helztu dýra, einkum  
innlendra.

8 . að kun n a  nokkur einföld sönglög, einkum  sálm alög og lög við íslenzk 
æ ttjarðarljóð .

9. að geta gert e in faldar d rá ttm yndir.
1 0 . að hafa fengið nokkra  tilsögn í handið ju  og
1 1 . að liafa stundað leikfim i, a. m. k. þá leikfim i, sem bæ gt er að stunda á- 

haldalítið  og án  sérstaks liúsnæðis.

5. gr.
Auk þ e irra r fræ ðslu, sem 4. gr. ræ ð ir um, skidu börn  á skólaskyldualdri 

öðlast þá frek ari fræ ðslu, sem fyrirsk ipuð  kann að verða með reglugerðum  ein- 
stakra  barnaskóla.

II. KAFLI 
Um skólahald og kennsluskipun.

6 . gr.
Alls staðar á iandinu, þar sem því verður við kom ið, skulu vera fastir  heim - 

angönguskólar fy rir  öll skólaskyld börn. H eim avistarskólar skulu  vera fy rir  öll 
þau börn, sem  geta ekki gengið í skóla sökum  vegalengdar. E ru  aðstandendur 
þessara barna  skyldir að kosta dvöl þeirra  liinn lögskipaða nám stím a, sbr. þó 9. gr.

L ágm ark  bins árlega nám stim a þeirra barna, er enga undanþágu fá, skal 
v e ra :

a. I heim angönguskólum  með 3 kennara  eða fleiri:
1. F y rir  7— 9 ára  börn  33 v ikur á ári, 300 kennslustundir.
2. F y rir  10— 11 ára  börn  21 v ikur á ári, 700 kennslustundir.

b. I heim angönguskólum  m eð 1— 2  kennurum :
1. F y rir  7— 9 ára  börn  33 v ikur á ári, 500 kennslustundir.
2. F y rir  10— 14 ára  börn 24 v ikur á ári, 000 kennslustundir.

e. I lieim avistarskólum  á bvert skólaskylt barn  að stunda nám  m innst 12— 13 
v iku r á ári, og séu náinsv ikur aldrei fæ rri en 8 8  sam tals á ald rinum  7— 14 
ára, nem a undanþága liafi verið veitt. Xú er undanþága frá  skólahaldi fy rir 
yngri börn  en 1 0  á ra  veitt lieilu skólahverfi, og á þá nám stím i 10— 14 ára 
b arna að vera m innst 1 0  v ikur á ári.



7. gr.
Nú óhlýðnast fo re ld rar eða þeir aðrir, sem  börn  liafa á fran ifæ ri, fy rir- 

sk ipununi, seni gerðar eru  sanikvæ m t lögum  þessum , án  g ildra ástæ ðna. og 
v arðar það dagseklum , 2—5 kr., eftir ú rskurð i lögreglustjóra. Sektin ren n u r í 
fræ ðslusjóð (bæ jarsjóð).

Sé um  alvarleg eða ítrekuð  b ro t að ræða, skal m álið lagt fjT Ír barnaverndar- 
nefnd, sem hefir ré tt til þess, í sam ráði við skólastjóra og nám sstjó ra , að svipta 
aðstandendur um ráðaré tti y fir barninu.

8 . gr.
(ieti fram fæ ran d i barns á lögskipuðum  skólaaldri fy rir fá tæ k ta r sak ir ekki 

staðizt kostnað þann, er leiðir af .lögboðinni skóladvöl þess eða fræ ðslu, skal sá 
kostnaður að einliverju  eða öllu leyti greiðast ú r fræ ðslusjóði (bæ jarsjóði) 
sem önnur gjöld til skólahalds. U m sóknir um  slíkan styrk  séu kom nar til 
skólanefndar fy rir  30. okt. á r  bvert.

9. gr.
Hin lögskipaða fræ ðsla skólaskyldra barna veitist ókeypis, og greiðist kostn- 

aðurinn  við bana ú r  fræ ðslusjóði (bæ jarsjóð i) að öðru en þvi, sem  lagt er fram  
ú r ríkissjóði. Greiða skal sérstaklega ú r ríkissjóði til beim avistarskóla fé sem 
svarar ráðskonukaupi, og ú rsk u rð ar fræ ðslum álastjó rn in  til 5 á ra  i senn, bve 
bá sú fjá rhæ ð  skuli vera.

Lögskipaða fræ ðslu þe irra  barna, sem fá undanþágu frá  skólaskyldu, skulu 
lieim ilin annast á sinn kostnað.

III. KAFLI
Um skólahverfi og skólanefndir, fræ ðsluhéruð og fræ ðsluráð.

1 0 . gr.
H ver sýsla og liver kaupstaður í landinu er fra 'ðsluhérað  lit af fy rir sig. 

Þó skal sam eina brepp eða h lu ta  ú r breppi fræ ðslubéraði a n n a ra r sýslu, ef slíkt 
hen tar be tu r vegna staðbátta , þegar fræ ðslum álastjó rn  m æ lir svo fyrir.

H vert fræ ðslubérað er eitt eða fleiri skédabverfi, og er einn barnaskóli í 
liverju.

1 1 . gr.
í bverju  skóJahverfi er skólanefnd skipuð ö m önnum , nem a þegar b reppur 

eða bæ jarfélag  skip tist í fleiri skólabverfi. Þá skulu vera 3 m enn í liverri skóla- 
nefnd, og k jósa h reppsbúar 2 , en í kaupstöðum  kýs b æ ja rs tjó rn  og kennarar 
sinn m anninn  livor aðili.

Þ a r sem skólahverfi og b rep p u r falla sam an, k jósa breppsbúar 4 m enn i 
skólanefnd.

Þ a r sem  2 h reppar eða p a rta r ú r tveim ur breppm n m ynda skólabverfi, skulu 
2  m enn kosnir í skólanefnd í hvorum  breppi, nem a fræ-ðslum álastjórn mæli 
öðruvisi fvrir.



Þ ar sem 3 eða 4 h reppar eða p a rta r ú r 3 eða 4 lireppuin niynda skólahverfi, 
skal 1 inaður kosinn vir hverjiun  hreppi. Þó hefir lireppshluti því aðeins ré tt til 
að k jósa skédanefndarm enn, að a. m. k. 1 5 skólahverfishúa eigi þ ar heinva.

Séu h rep p arn ir aðeins 3, sk ipar nám sstjó ri 1 m ann í nefndina.
Kosning skó lanefndarm anna fe r fran i á sam a liá tt og þá er kosið er i 

h reppsnefndir og sam tím is, þegar því verður viðkom ið. Um atkvæ ðisrétt og 
kjörgengi i skólanefndir gilda sönm  reg lu r og um  sveitarstjó rnarkosningar.

Þ a r sem skó lar eru  fle iri en einn í sam a kaupstað, skal skólanefnd fy rir  
hvern skóla skipuð 3 m önnum . Kýs fræ ðsluráð  kaupstaðarins einn þeirra, en 
skipaðir k en n arar viðkom andi skóla annan.

Þ a r  sem kaupstaður e r eitt skólahverfi, kýs nýkosin h æ ja rs tjó rn  4 skóla- 
nefndarm enn, og e r skólanefndin þar ja fn fra m t fræ ðsluráð  kaupstaðarins.

V aram enn skulu  kosn ir á sam a liá tt og aðalm enn og ja fnm arg ir.
F ræ ðslum álastjó rn in  sk ipar fo rm enn  a llra  skólanefnda.
F ræ ðslu ráð  skal vera í hverju  skólahéraði, skipað 5 m önnum . í kaup- 

stöðum , sem skipt er í skólahverfi, skulu  4 fræ ðsluráðsm enn kosn ir hlutbundinni 
kosningu af nýkosinni b æ jarstjó rn , en fræ ðslum álastjó rn  sk ipar fo rm ann.

U tan kaupstaða kýs sýslunefnd 4 fræ ðsluráðsm enn, og skulu eigi fleiri en 
einn vera ú r sam a skólahverfi. Sýslum aður e r s já lfk jö rin n  fo rm að u r fræ ðslu- 
ráðs. F o rm að u r sér um  sendingu allra  skýrslna, sem fræ ðslum álastjó rn in  óskar 
e ftir  um  starfsem i fræ ðsluráðs.

Skólanefndir og fræ ðsluráð  skulu kosin til jafn langs tín ia og hreppsnefndir 
og b æ jarstjó rn ir.

1 2 . gr.
Fornvaður ka lla r skólanefnd sam an til funda svo oft sem  þörf krefur. 

Skvlt er bonum  að kveðja nefndina til fundar, þegar þess er k rafiz t a f einum  
nefndarm anna eða skólastjóra. Skólastjóri skal ávallt boðaður á fundi skóla- 
nefndar og befir þar m álfrelsi og tillögurétt.

Skólanefndin getu r enga ályk tun  gert, nem a m eiri h lu ti hennar sé á fundi. 
Afl atkvæ ða ræ ð u r ú rslitum . Þegar atkvæ ði e ru  jöfn , skal atkvæ ði fornvanns 
ráða. A llar á lyk tan ir skulu  ritað a r í gerðabók. Enginn skó lanefndarm aður hefir 
atkvæ ðisrétt um  þau m ál, er snerta  bann  sjálfan.

1 3 .g r.
Skólanefnd befir um sjón m eð allri barnafræ ðslu  i skólabverfi sínu, með 

þeim  takm örkunum , er sett kunna að verða í erind isbréfum  skólastjó ra  og 
nám sstjóra. H ún auglýsir eða læ tu r auglýsa kennarastöður, þegar þæ r eru 
lausar, og teku r á m óti um sóknum  um  þær.

Skólanefnd skal, þegar f jöldi um sókna leyfir, m æ la með eigi fæ rri en þ rem ur 
um sæ kjendum  fy rir  liverja kennarastöðu, sem  auglýst befir verið, og telur luin 
þá þann um sæ kjanda fy rstan , e r bún  m æ lir fastast með, og síðan aðra  í þeirri 
röð, er lnin telur að þeir kom i til greina. Nú bafa þ r já r  eða fleiri kennarastöður 
verið auglýstar, og er skólanefnd þó eigi skylt að m æ la m eð fle iri cn tveim ur 
um sæ kjendum  fy rir  bverja  kennarastöðu.

Skylt er skólanefnd að leita álits skó lastjó ra 11111 um sæ kjendur, ef velja á



kennara, en náinsstjó ra, ef um  skólastjó ra er að ræða. Verði ágrein ingur um  
um sæ kjendur innan skólanefndar eða m illi skó lanefndar annarsvegar og skóla- 
stjó ra  eða nám sstjó ra  hinsvegar, getur hver aðili 11111 sig gert tillögur til fræ ðslu- 
m álastjó rn arin n ar, og skal fylgja tillögunum  rökstudd  greinargerð.

S tundakennara  og fo rfa llaken nara  ræ ður skólastjó ri í sam ráði við skóla- 
nefnd.

Skólanefnd hefir e ftirlit m eð skólasókn skólaskyldra b arn a  i skólahverfinu 
og annast 11111 það, með aðstoð skólastjóra, að þau skorti ekkert, er m eð þarf 
til þess, að skólavistin kom i þeim  að sem fyllstum  notum . Skylt er lienni að 
bafa  um sjón  m eð skólaliúsum  og annast u n i, að herbergi þau, sem  þ ar eru 
æ tluð til kennslu  og íbúðar, séu ú tbúin  í fu llu  sam ræ m i við þæ r reglur, sem 
heilbrigðisstjórnin  setur. H ún sér 11111 ú lvegun kennsluábalda jieirra, sem  skylt 
er að liafa i skólum , sem ur skýrslur, eða læ tur sem ja, 11111 skólaskyld börn  i 
skólahverfinu  og áæ tlun  11111 ú tg jöld vegna skólahalds næ sta ár, og' sendir bvort- 
tveggja fræ ðsluráð i innan  þess tím a, er það ákveður.

U tan kaupstaða skal einn skólanefndarm aim a vera féliirð ir skólans. H ann 
tekur á m óti þvi fé, sem veitt er ú r fræ ðslusjóði til skólahalds í skólabverfinu, og 
annast a lla r greiðslur fy r ir  skólann. í lok bvers reikn ingsárs sem ur Iiann reikn- 
ing y fir tek ju r og gjöld skólans og leggur liann fy rir  skólanefnd. Síðan skal 
senda re ikn inginn  fræ ðsluráði til endurskoðunar og sam þykktar.

A frit af reikn ingum  skal senda fræ ðslum álastjóra .
R eikningsár skólanna e r alm anaksárið .
A ðrar fra inkvæ m dir fy rir  skólanefnd hefir fo rm að u r á bendi, enda ber 

honuni að sjá  um , að stö rf nefn d arin n ar séu vel a f liendi leyst.
F ræ ðslum álastjó rn in  gefur ú t fy rirm y n d ir að skólareglugerðum , annari 

fy rir  beiniangönguskóla og b inni fy rir  heim avistarskóla. Skólanefnd sem ur 
siðan fru m v arp  til reg lugerðar og scndir það fræ ðslum álastjó riiinn i til stað- 
festingar.

Skólanefnd sér 11111 alla skýrslugerð, sem fræ ðslum álastjó rn in  beim tar 11111 
liag b a rnafræ ðslunnar í skólahverfinu.

Verði ágrein ingur m illi skó lanefndar og fræ ðsluráðs eða fræ ðsluráðs og 
b æ ja rs tjó rn a r (sýslunefndar) 11111 f já rfram lö g  til skólabalds, skal Iiann lagður 
und ir ú rskurð  fræ ðslun iá lastjó rnarinnar.

IV. KAFLI 
Um fræ ðslusjóði og skólabvggingasjóði.

14. gr.
í  h v erju  fræ ðsluhéraði skal vera fræ ðslusjóður, er stendur s trau m  af öllum  

ú tg jö ldum  til barnafræ ðslunnar. Þegar gerð hefir verið beildaráæ tlun  um  kostn- 
að við skólahald í fræ ðsluhérað inu  sam kvæ m t skýrslum  og áæ tlunum  skóla- 
nefnda, skal fræ ðsluráð  re ikna ú t áæ tlaðan kostnað á bvert b a rn  í fræ ðsluhér- 
aðinu. Skal síðan beildarkostnaðinuni af barnafræ ðslunn i jafnað  n iður á lireppa 
fræ ðslubéraðsins í h lu tfalli við tölu skólaskyldra barna í h verjum  lireppi. Jafna



skal n iður svo h á rri fjá rhæ ð  árlega, að öruggt m egi telja, að liún hrökkvi fv rir 
ú tg jö ldum  sjóðsins næ sta ár, að viðbæ ttu  tillagi til skólahyggingasjóðs.

F ræ ðslusjóðsgjald skal innheim t með sýslusjóðsgjaldi og á sam a liátt.

15. gr.
S tofnaður skal skólabvggingasjóður í hverju  fræ ðsluhérað i u tan  kaupstaða, 

og skal lionum  varið til skólahvgginga, viðhalds og endurbóta  á skólalnisum  
og vaxta og afborgana af lánum , sem tekin hafa  verið til slík ra  hygginga.

T ek ju r sjóðsins eru  þessar:
a. 1 0 % af þeim  tek jum  sýslusjóðs, sem lagðar eru  á hvern  hrepp eftir skatta-

fram ta li og íbúatölu  hreppsins,
b. 15% —20% af tek jum  fræ ðslusjóðs sýslunnar,
c. andvirði gam alla skólahúsa og skólaáhalda, er seld kunna að verða,
d. sektir sam kvæ m t 7. gr. þessara laga,
e. sam skot, g jafir, v innuloforð o. s. frv., sem sjóðnum  kann að áskotnast.

F yrsti liður fellu r n iðu r að nokkru  eða öllu leyti, þegar sjóðurinn  þarf
hans ekki lengur með, þá er og heim ilt að kekka tillag fræ ðslusjóðs, þegar 
ástæ ður leyfa.

16. gr.
F ræ ðsluráð  hefir á hendi alla s tjó rn  fræ ðslusjóðs og skólahyggingasjóðs,
F ræ ðsluráð  og viðkom andi skólanefnd annast um  fram kvæ m dir á bygg- 

ingu ný rra  skóla, endurbótum  og viðhaldi.
F ræ ðslum álastjó rn in  se tu r með reglugerð nánari ákvæði um  fræ ðslusjóði 

og skólahyggingasjóði.
1 7  •  g 1 ’ -Þ ar sern ekki eru þegar fastir  skólar, skulu  þeir re istir á næ stu  áru m , svo ört 

sem tek ju r skólahyggingasjóðs leyfa og í þeirri röð, sem þörf krefur.
Pukissjóður greið ir allt að þrið jung i kostnaðar við að reisa fasta  lieim an- 

gönguskóla u tan  kaupstaða, en helm ing kostnaðar við hyggingu heim avistar- 
skóla ja fnóðum  og skó larn ir e ru  reistir. H inn h lu tann  greiðir v iðkom andi skóla- 
hyggingarsjóður.

R ík issty rkurinn  e r bundinn  því skilyrði, að skólalóðin sé eign skólans og að 
fræ ðslu iná lastjó rn in  liafi sam þykkt stæ rð hennar, skólastaðinn og u p p d rá tt að 
liúsinu, og að það sé byggt und ir eftirliti trúnaðarm anns hennar.

H eim ilt e r  f já rm ála ráð h erra  að taka fy r ir  hönd rík issjóðs lán  til greiðslu á 
löghoðnum  skólabyggingastyrk, ef fjá rveiting  h rek k u r ekki til, og ábyrg jast lán 
fy rir  skólabvggingasjóði.

V. KAFLI 
U m  einkaskóla.

18. gr.
H eim ilt e r fræ ðslum álastjó rn inn i að löggilda barnaskóla, sem  rek n ir eru 

fy rir  fé einstakra m anna eða stofnana, ef þeir s ta rfa  sam kvæ m t reglugerð, er



hún sam þykkir, enda lúti slík ir skólar sam a eftirliti og söm u reglum  og að rir 
barnaskólar.

K ennarar við slíka skóla verða að uppfylla iill skilyrði, sem sett eru eða sett 
kunna að verða uni ré tt til að kenna í barnaskólum  landsins.

F y rir  þau börn, e r slíka skóla sæ kja, þ arf ekki iindanþágu sam kvæ m t 2 . gr.. 
en fo rstöðum aður skal i b y rju n  bvers skólaárs senda v iðkom andi skólanefnd í 
hreppum  og fræ ðsluráð i í kaupstöðum  skýrslu  um  það, bvaða börn  sæ kja skól- 
ann, og tilkynna söm u aðiljum  allar ijreytingar jafnóðum  og þæ r verða.

E kki eiga slik ir skó lar heim tingu á styrk  af alm annafé.

VI. lvAFLI 
U m  próf.

19. gr.
P ró f skal árlega halda í k u n n á ttu  og leikni allra  b arna  frá  7— 14 ára  aldurs.
P ró fd ó m ara r skulu vera við fu llnaðarpróf og landspróf, og séu þeir skip- 

að ir af skólanefnd í kaupstöðum , en nám sstjó ra  annarsstaðar á landinu.
P ró fd ó m arar bafa  sam a kaup og stundakennarar.
K ostnaðbr við próf greiðist ú r fræ ðslusjóði.
H in árlegu próf skulu baldin að vorinu eða í lok skóladvalar bvers aldurs- 

flokks.
Nú k em u r prófskylt b arn  ekki til prófs, án  g ildra forfalla , og skal þá prófa 

barnið  á heim ili þess eða á öðrum  stað, sem  skólanefnd ákveður, og greiðir sá 
prófkostnaðinn, er barnið  hefir til fram fæ ris. Séu áslæ ður til, er beim ilt að 
leita aðstoðar lögreglustjóra um  að fá barn  prófað og beita sektarákvæ ðum  
sam kvæ m t 7. gr.

H eim ilt e r að prófa barn  heim a, sem ekki getur kom izt á prófstað.

20. gr.
N ú hefir nám sbæ ft 11 ára  barn  ekki náð lögskipaðri k u n n áttu  og eigi stað- 

izt fu llnaðarpróf, og skal þá skólanefnd í sam ráði við skó lastjó ra  sjá  því fy rir 
frek ari fræ ðsln, unz það stenzt p ró f í þeim  nám sgreim nn, er því var ábótavant í.

Skólastjóri og skólalæ knir ákveða, bvers k rafiz t skal af þeim  börnum , sem 
að þeirra  dóm i leljast óbæ f til að ljuka  fu llnaðarprófi.

21. gr.
Þau börn, sem með fu llnaðarp ró fi bafa  sýnt, að þau bafi lokið lögskipuðu 

nám i, skulu  fá  vottorð  um  k u n n á ttu  sina og þroska, u nd irritað  af skólastjóra 
(eða pró fanda) og prófdóm ara.

2 2 . gr.
F ræ ðslum álastjó rn in  selur reg lu r uin tilbögun prófa og skýrslur þæ r, er 

benni skal senda árlega um  prófin.



2 3 - g r -P ró fd ó m ara r skulu u n d irrita  p ró fský rslu r ásam t skó lastjó ra  og senda 
skólanefnd eða n ám sstjó ra  skriflegt álit sitt um  kennsluna og skólastarfið , ef 
þess e r óskað.

VII. KAFLI 
Um nám sstjó ra .

24. gr.
Auk þ e irra r um sjónar og eftirlits m eð kennslunni, sem  skólanefndum  og 

skó lastjó rum  er falið, skulu sk ipaðir eftirlitsm enn  með barnafræ ðslunn i í land- 
inu, og nefnast þeir nám sstjó rar. Skulu vald ir liin ir hæ fustu  m enn ú r  stétt ís- 
lenzkra b arnakennara  til þess starfs, og séu þeir sk ipaðir til 5 á ra  í senn. S tjó rn  
Sam bands íslenzkra barn ak en n ara  (S. í. B.) gerir tillögur um  nám sstjó ra  til leið- 
bein ingar fy r ir  fræ ðslum álastjórn ina.

Landinu öllu u tan  kaupstaða skal fræ ðslum álastjó rn in  sk ip ta í 6  eftirlits- 
svæði, og sé einn n ám sstjó ri i hverju .

25. gr.
Skó lastjó rar barnaskólanna í kaupstöðum  skulu vera nám sstjó rar, hver í 

sinum  skóla. Þeim  skal látin  í té aðstoð við daglegt e ftirlit og skrifsto fuhald , 
svo að þeir geti gegnt nám sstjó rn inn i. F er um  það eftir n ánari ákvörðunnm  
fræ ðslum álastjó rnar og skólanefndar á hverjum  stað.

H eim ilt er fræ ðslum álastjó rn inn i að skipa nám sstjó ra  fy r ir  kaupstaðaskóla, 
ef ástæ ða þykir til.

26. gr.
N ám sstjó rar eru  skvldir að heim sæ kja alla barnaskóla á eftirlitssvæ ðinu, 

a. m. k. einu sinni á ári. Þ eir skulu  veita kennurum  og skólanefnduin  a lla r þæ r 
leiðbeiningar, sem  þeir geta, líta  eftir stö rfum  þe irra  og leitast við að sam ræ m a 
starfsem i skólanna á eftirlitssvæ ðinu. Þ eir bafa ré tt lil íh lu tu n a r um  allt það, 
e r barnafræ ðslu  og starfræ kslu  barnaskóla  varðar, liver á sínu svæði.

N ám sstjó ra r veita einstökum  börnum  undanþágu f rá  skólaskvldu (sbr.
2 . g r.), skipa skólanefndarm ann, er svo stendur á (sbr. 1 1 . g r.) , m æ la með 
m önnum  í skó lastjó rastöður (sbr. 13. gr.) og skipa p ró fdóm ara  í sínu um dæ m i 
(sbr. 19. g r.) .

2 7. gr.
F ræ ðslum álastjó rn in  gefur ú t erind isbréf fy rir  kennara, skólastjóra, nám s- 

stjó ra , skó lanefndir og fræ ðsluráð. Skal þar n án ar tekið fram  um  skyldur þeirra  
og störf. H ún skal og í sam ráði við skólaráð  sem ja sk rá  y fir þau kennslutæ ki, e r 
hverjum  skóla ber að hafa til afnota.



VIII. KAFLI 
Ýmis ákvæði.

28. gr.
L æ kniseftirlit m eð heilhrigði skólaharna og kennara  og lio llustuháttum  

skólanna skal haga eftir jivi, sem fræ ðslum álastjó rn in  ákveður i sam ráði við 
y firstjó rn  lieilbrigðism álanna.

29. gr.
Lögljoðin leyfi i harnaskólum  landsins skulu vera þessi:
1 . desem her, jó lafrí frá  16. des. lil 3. jan ., að háðum  dögunum  m eðtöldum , 

öskudagurinn, páskaJeyfi frá  pálm asunnudegi til 3. í páskum , að háðum  dögun- 
um  m eðtöldum , sum ardagurinn  fy rsti og hvítasunnuleyfi frá  laugardegi til 
þriðjudags að háðum  dögum  m eðtöldum .

30. gr.
Svo fljó tt, sem verða m á, skal kom ið á fó t og s ta rfræ k t rannsóknardeild  í 

uppeldisvísindum  við H áskóla íslands, er sta rfi í sem  nánustu  sam bandi við 
barnaskóla og a ð ra r uppeldisstofnanir landsins (sbr. 3. gr. laga nr. 31 frá  23. 
jún í 1932, um  byggingar háskóla).

31. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað, og eru  frá  sam a tím a num in ú r gildi lög 

um  fræ ðslu harna, nr. 40 1926, og önnur ákvæði, sem kunna að kom a í hága 
við lög þessi, sbr. þó ákvæði til bráðabirgða.

Ákvæði til bráðabirgða.
Þ a r sem ekki eru kom n ir fa s tir  skó lar sam kvæ m t fy rirm æ lum  þessara 

laga, og á m eðan svo stendur, gilda ákvæði liinna eldri fræ ðslulaga uni farkenn- 
ara  og farkennslu  að öðru en því, er sn ertir  s tjó rn  þessara m ála í héraði og 
skólakostnað, en þar skulu gilda ákvæði 1 0 . og 1 1 . gr. og 11.— 16. gr. þessara laga. 
Tala kennslustaða í farskó lahérað i skal ákveðin í sam ráði við nám sstjóra.

Heim ilt e r  þó fræ ðslum álastjó ra  að veita undanþágu frá  ákvæ ðum  11. gr. 
frv. um  skólanefndir, þannig að ein skólanefnd starfi í sam a lireppi eins og nii, 
þó að farskó lar séu fleiri en einn og liafi þar fleiri eða fæ rri kennslustaði.

Á tveim ur næ stu  árum  fa ri fram  á kostnað rik isins ræ kileg rannsókn á 
því, hvernig hagkvæ m ast verði að skip ta landinu í skólahverfi.

Að þeirri rannsókn  lokinni gerir fræ ðslum álastjó rn in  tillögur um skipt- 
ingu, og skulu þæ r lagðar fy rir  viðkom andi sýslunefndir til sam þykktar, svo 
fljó tt sem við verður kom ið. N áist ekki sam kom ulag, fellir fræ ðslum álastjórn- 
in ú rsku rð  um  málið.

G r e i n a r g e r ð .
Frv. þetta er flu tt eflir tilm æ lum  kennslum álaráðherra  og e r í aðalatriðum  

sam hljóða frv. til laga um fræ ðslu barna, sem lagt var fy rir  Alþingi 1931, og



vísast til greinargerðar, er fvlgdi því frv., auk  tveggja fy lg iskjala, e r  fa ra  h ér á 
eftir. E instak ir nefndarm enn eru  óbundnir um  einslök atrið i frum varpsins.

Fylgiskjal I.
ÁLYKTANIR OG TILLÖGUR 

með hliðsjón af svörum skólanefndanna við nýja fræðslulagafrumvarpið.
A síðastliðnu sum ri voru  n o k k rir m enn ú r  k en narasté tt send ir um  landið 

til þess að bera  hið ný ja  fræ ðslu lagafrum varp  und ir skó lanefndir víðsvegar um  
land, og v a r svo til æ tlazt, að a lla r skólanefndir í landinu, a. m. k. u tan  kaup- 
staða, feng ju  tæ kifæ ri til þess að láta í ljósi skoðun sína á fru m v arp in u  og svara 
ákveðnum  spurningum , er snertu  þæ r höfuðbreytingar, sem  frum varp ið  gerir 
á núverandi fv rirkom ulag i barnafræ ðslunnar, og gera ákveðnar tillögur.

Svör hafa  nú borizt f rá  148 skólanefndum . Auk þess höfðu áður sent um - 
sagnir og a thugasem dir m illi 30— 40 einstaklingar, nefnd ir og félög, og frv. auk 
þess víða verið ræ tt á fu ndum  kennara  og sveitarfélaga um  land  allt.

Það m á fullvrða, að frv . er orðið allljóst þeim , sem  helzt fa ra  m eð fræ ðslu- 
m álin  í landinu, og m á því telja, að nú m uni kom nar fram  þæ r a thugasem dir 
við það, sem  nauðsynlegastar eru, að dóm i allra  þessara gagnrýnenda.

Benda um sagn irnar ó tv íræ tt í þá á tt, að höfuðstefna frv. i fræ ðslum álum  
þ jóðarinnar á kom andi áru m  sé ré tt. H itt er vitanlegt, að m arkm ið i því, sem 
frv. stefn ir að, verður ekki náð í sk jó tri svipan, ekki sizt eins og nú h o rfir um  
alla afkom u þ jóðarinnar. E n  e inm itt þá, þegar svo á ra r  sem  nú, e r  ekki sízt 
nauðsynlegt að skapa sér m arkm ið , þó a llf ja rri sé, sem  stefn t skal í á ttin a  til, 
og fo rðast þá hæ ttu , að lá ta  reka  á reiðanum  stefnu- og skipulagslaust. 

H öfuðstefna frum varpsins er í því fólgin:
1 . að tryggja  grundvöll b a rnafræ ðslunnar með þvi að fæ ra  skólaskylduna 

n iður a. m. k. í þéttbýli,
2 . að kom a á föstum  beim avistarskólum  í slrjálbý linu ,
3. að a llstór svæði sam einist um  skólahald, svo að sto fnkostnaður og árlegur 

rek stu r verði sem  ódýrastur, og
4. að se ttir séu eftirlitsm enn m eð allri barnafræ ðslu , er væ ru  einnig leiðbein- 

andi og ráðgefandi um  uppeldism ál.
Um 1. atriðið  v irðist það vera einróm a álit m anna í bæ jum  og þorpum , 

að fæ ra beri skólaskylduna n iður í 7 á ra  aldur, enda liafa flestir bæ ir og fjöl- 
m örg  þorp þegar gert það. Þessi breyting á löggjöfinni sn e rtir  þvi lítið þéttbýlið.

Öðru m áli gegnir um  strjálbýlið . Þ ar þvk ir skilyrðislaus skólaskylda f rá  7 
á ra  aldri illfram kvæ m anleg víða og vart æskileg. F lesta r sveitir telja sig lika 
geta sinnt lestrarkennslunn i eins og bingað til. H vernig sem  d ó m arn ir kunna 
að vera um  þá undirbúningsfræ ðslu , þá er það ljóst, að strjálbý lið  hefir hér 
sérstöðu, þó tt m ark ið  væ ri sett allhátt í hinu upphaflega frv. Því það e r um  
eitt af tvennu að velja, að hafa  skólaskvlduna í landinu ja fn langa alstaðar, eins 
og gert var ráð  fy rir, og veita undanþágu þ ar sem það á við, eða hafa  skóla- 
skvlduna að lögum  aðra í sveitum  en í þéttbýlinu. Um h itt m á deila, hvort



uncianjiáguheiniild frá  skólaskyldunni á að ná aðeins (il 8 á ra  aldurs eða til 10 
ára  aldurs. Og 11111 jiað eru sveitirnar sjá lfa r ekki saniniála. Þó hafa flestar 
kusið. að undanjiáguheiinildin fy rir  sveitir gilti til 10 á ra  aldurs og va’ri veitt 
jiar, seni lestrarkennslan  væri forsvaranlega leyst af hendi á heiniilunum . 
Þennan eindregna vilja verður að taka til greina. Þvi er Jiað iagt til, að undan- 
þáguheiniildiii í frv. verði ú r 8 á ra  aldri fa*rð í 10 á ra  aldur, en jió aðeins jiar 
sem eru lieim avistarskólar eða örðug lieim anganga i fasta  skóla.

Yfirleitt m á segja, að 11111 jietta atriði séu m enn sam m ála. Það ken iur al- 
staðar berlega í ljós, að farskólahaldið  síðastliðin 30 ár, og jre r  hreytingar, sem 
orðið hafa i sveitum , hafa fæ rt m önnuni lieim sanninn 11111, að jiað fyrirkom u- 
lag er ekki til fram húðar. Koma m enn Jiá ekki auga á aðra ú rlausn  fy rir strjá l- 
hýlið en heim avistarskólana. L m  liitt eru nienn ekki alls kostar sam m ála. live 
stór svæði skuli standa að einmii og sam a skóla, né m öguleikana á að kom a 
Jieim upp.

Um m öguleikana til jiess að reisa og reka heim avistarskólana i strjálhýlinu  
eru sk ip tar skoðanir.

í fy rsta  lagi er koslnaðurim i jiyrnir í augum  m argra , sem að líkum  lætur. 
Og eru nienn á einu m áli um  jiað, að m jög örðugt sé að bera jiami kostnað, og 
sum ir telja jiað ókleift. Þó hefir fu llu r helm ingur jieirra, sem svarað hafa fyrir- 
spuriiununi, fallizt á jiá tekjuöflunarleið', sem frv. gerir ráð fy rir  í IV. kafla (14. 
og 15. g r.) , eða 75 nefndir alls. Benda sum ar nefndir, sem á m óti eru, á jiað, að 
jiað sé nefsk a ttu r á harnaeigendur, að fræ ðslugjald inu sé jafnað  n iður á hreppa 
i fræ ðsluhéraði í h lu tfalli við tölu harna. Þetta er m isskilningur, jiví g jaldinu er 
ekki jafnað  n iður á barnaeigendur, lieldur hreppa. er innheim ta síðan hjá hrep]is- 
húum  með niðurjöfm m  eftir efm m i og ástæðum . Ef til eru heppilegri leiðir eða 
ré ttlá tari, jiá hefir nefndunum  láðsl að benda á jiær. Ýmsir henda á, að heppi- 
legra væri, að liver h reppur væri sér 11111 simi fræ ðslukostnað. Það er hann líka 
í raun  og veru sam kv. frv., Jió honum  sé ætlað að s tarfa  með öðrum  hreppum , 
jiar sem jiví verður við kom ið, að fram kvæ m d fra 'ðslunnar.

En jiað veltur á m iklu 11111 fram kvæ m d jiessa m áls, að h rep p arn ir fáist til 
að sta rfa  sam aii að hyggingu og starfræ kslu  skólanna í strjálhýlinu . Og jiað 
kem ur óneitanlega fram  öflugur sam starfsv ilji i svörum  skólanefndanna. jiví 71 
skólanefnd, eða 11111 jiað hil helm ingur allra  nefndanna, er reiðuhúinn til sam- 
starfs við öiim ir sveitarfélög. E r jiað 111. a. ljós vo ttu r jiess, live jiörfin á brevttu  
fy rirkom ulagi er orðin brýn, jiví vitanlegl er, að m ikill h luti jieirra nefnda, sem 
liinn flokkinn fylla, tala fy rir  liönd hreppsfélaga, sem vegna staðhátta  geta ekki 
á tt sam leið með öðrum , jió fegin vildu. - Svörin við jiessari spurn ingu  gefa Jiví 
öllu betri vonir um  fram tíðarm öguleikaiia  en búast m átti við i bvrjun.

U111 tek justofna skólabyggingarsjóða i sveitum  liafa ým sir gert tillögu 11111 að 
núgildandi sk em m tanaskattu r eða sken im taiiaskattsauki renni í sjóðinn. E r jiað 
athugunarefn i. Þá m æ tti og liafa í liuga jianii m öguleika, sem einnig er oft 
nefndur, að næ sta verkefni liins íslenzka liappdræ ttis æ tti að vera jjað, að lijálpa 
til að byggja upp barnaskólana í landinu, og by rja  jiá jiar, sem 1111 er m est jiörfin, 
en jjað er í sveitunum .

4. a tr. U111 jjetta atriði, nám sstjórana, voru nefnd irnar ekki sérstaklega



spurðar. En í alm enm un athugasem clum  við frv. hafa  su m ar þeirra  látið í ljós 
þá skoðun, að það fé, sem  fæ ri til nám sstjó ranna , m yndi b e lu r notað á annan 
b átt barnafræ ðslunn i til fram d rá tta r. Þessar nefndir hafa þó ekki rökstu tt 
m ál sitt. E r kennurunum  sjálfum  hezt 11111 það kunnugt, að skipun eftirlitsm anna, 
sem stöðugt yrðu á ferðinni m illi skóla til leiðbeininga, uppörvunar og eftirlits 
m eð öllu fræ ðslustarfinu  í landinu, er sú liezta trygging sem  liægt er að setja 
fy rir  þvi, að sú orka og það fé, scm til fneðslum álanna gengur, verði landi og 
lýð að sem m estum  og beztum  notum .

Þ æ r höfuðbreytingar, sem frv. felu r í sér, eru  í s tu ttu  m áli þessar:
1 ) 1 bæ jum  og hinum  stæ rri kaup túnum  gæ tir b reytinganna ekki verulega. 

F lestir bæ irn ir og m örg kaup tún in  hafa  fæ rt skólaskyldnna n iður i 7 á r og önnur 
eru i þann veginn að gera það. Þ a r m vndi þess þá helzt gæta, að árlegur starfs- 
tím i kennaranna e r lengdur og nám  yngstu aldursflokkanna fæ rt m eir y fir á 
vor og haust en nú er. Af uppeldisfræ ðilegum  ástæ ðum  er þetta nauðsynlegt og 
vísast til þess, sem m n það er sagt í greinargerð  frv. (við 6 . g r.). Og af „prakt- 
iskum “ ástæ ðum  ekki síður. Það 1111111 hráðlega kom a í ljós, og e r rau n a r þegar 
augljóst orðið, að sívaxandi hæ ir og kaup tún  geta ekki stöðugt stæ kkað skólahús 
sin eða byggt ný og látið þau standa auð liálft árið  að kalla. Það verður að nota 
skólahúsnæðið he tu r en nú er gert, og það verður með því eina m óti að lengja 
s ta rfsá r kennaranna eins og felst í frv.

2) Sveitirnar n iyndu flestar óska eftir undanþágu frá  skólaskyldu milli 7— 
1 0  á ra  aldurs, og yrði því liin raunverulega skólaskylda þar sú sam a og nú, þ. e. 
frá  10— 14 ára. En sú heim ild til handa fræ ðslum álastjó rn inni, að fæ ra  skóla- 
skylduna niður, ef heim ilin siim a ekki lestrarkennslunn i svo í lagi sé, æ tti að 
verða til þess að skó lanefnd irnar litu betur eftir heim akennslu  en nú á sér stað. 
og veitir ekki af.

3) F arskólafyrirkom ulag ið  m yndi sm átt og sm átt þoka fy rir  liinu nýja 
skipulagi, eftir því sem áliugi og efni stæðu til. Þau sveitarfélög, sem  m öguleika 
hafa  til sanivinnu 11111 skóla, fæ ru  að tala sig sam an og finna grundvöll undir 
sam starfið . Reynt yrði að efna til byggingasjóða, ákveða skólastæði o. þ. u. 1. þegar 
ákveðið m ark  er til að stefna að. H æ tt m yndi nieð öllu að st>ækja skólaskýli 
liér og þar, sem  reist eru  af vanef 1111111 til lítillar fram húðar. Loks yrði svo 
fræ ðslum álastjó rn  að hafa  ú rskurðarvald  11111 það, Iivar skóli skuli re is tu r og 
hve stó rt svæði skuli að honuni stancia.

Þ annig niyndi sm átt og sm ált þokast í á ttina  að settu  m ark i. H öfuðatriðið 
er það, að stefna nú þegar í á ttina  til þess skipulags, sem telja m á iieillavænlegast 
og til fram búðar. Það m á því segja, að frv. sé nánast áæ tlun, seni fram kvæ nid  
yrði á löngum  tíma.

4) Sú verulegasta lireyting, sem á yrði nú, ef frv. næ r fram  að ganga. er 
skipun eftirlitsm anna. Yrðu þá settir (i nám sstjó rar, og hefði liver þeirra  sitt 
ákveðna svæði til yfirsóknar. Þessir nienn >t Öu sveitunum  liollir ráðunau tar 
og gætu á m argvíslegan liált stu tt að því, að þessi löggjöf næði he tu r tilgangi 
sínuni.



Fylgiskjal II.
ÁLIT OG TILLÖGUR

148 skólanefnda um  nokkur atrið i fru m v arp s þess til laga um  fræ ðslu  barna, 
sem  lagt var fy r ir  Alþingi 1934 og sent var skólanefndum  og kennurum  til

um sagnar 19. nóv. s. á.
I. Skólaskyldualdurinn.

1. Fellst skólanefndin á ákvæði frum varpsins um  alm enna skólaskvldu fy rir 
7— 14 á ra  börn?

Svar: Já : 11 sveitir, 19 þorp.
2. T elu r skólanefnd heppilegra að hafa  skólaskylduna 7— 14 ára  með viðbót 

á þessa leið: „F ræ ðslum álastjó ri getur þó veitt undanþágu, þegar að- 
standendur b arna  í heilum  skólahverfum  óska eftir að fá  að kenna — 
eða lá ta  kenna —  börnum  sínum  bcim a upp að vissu a ldurstakm arki. 
E kki m á þó veita þessa undanþágu lengur en til 10 á ra  aldurs, og þá að- 
eins þar, sem  heim avistarskólar eru  eða m jög örðug heim anganga i 
fasta  skóla“ ?

Svar: Já : 85 sveitir, 2 þorp.
3. F allist skólanefnd ekki á það, sem að ofan  greinir, hvaða tillögur gerir 

hún þá um  skólaskvlduna?
Svar: Ó breytt frá  því sem  er: 22 sveitir.

II. Skólahald og kennsluskipun.
1. Telji skólanefnd vandkvæ ði á því, að aðstandendur beri e inir allan kostn- 

að við dvöl b arna  í heim avistarskóla, hvaða tillögur g erir hún  þá til þess 
að bæ ta ú r þessu?

Má i þessu sam bandi athuga, að í núgildandi fræ ðslulögum  eru  hlið- 
stæð ákvæði við 8 . gr. frum varpsins, sem  lítið eða ekkert hafa  verið 
notuð vegna þess, að fólk telur það engu betra  en að fá  sveitarstyrk . Þessi 
grein  næ r því ekki tilgangi sínum . Þess vegna er atliugandi, livort ekki 
æ tti að gera öllum  þeim , sem  kom a þu rfa  börnum  í heim avistarskóla, 
ja fn t und ir höfði —  ríkum  sem  fá tæ kum  — með því að greiða dvalar- 
kostnað he im avistarskólabarnanna ú r skólasjóði að nokkru  eða öllu 
levti, og þeim  kostnaði verði síðan jafnað  n iður á lireppsbúa eftir efnum  
og ástæ ðum , eins og gert e r um  að rar þ a rfir  hreppanna. Þá væ ri og at- 
hugandi, hvort ekki m æ tti væ nta þess, að rík issjóður tæki þ á tt í heim a- 
v istarkostnað inum  m eð því að taka þá tt í launagreiðslum  til ráðskonu 
hvers skóla. A ðalatriðið í þessu sam bandi e r þetta : E r ekki hæ gt að kom a 
því svo fy r ir  um  heim avistarskólabörn , að aðstandendum  þeirra  verði 
sizt gert kostnaðarsam ara að kom a börnum  sínum  í skóla en þeim , sem 
eru  svo vel í sveit sett, að þeir geti látið börn  sin sæ kja lieim angöngu- 
skóla ?

Svar: F lesta r skólanefndir telja ré tt, að rík issjóður greiði kaup  ráðs- 
konu, og su m ar einnig öll kennaralaunin . E n n frem u r telja m arg ar nefndir 
nauðsynlegt, að stofnað ir séu sjóð ir í sveitum , sem sty rk t gætu aðstand-



endur barna, sem  sæ kja heim avistarskóla, og líta  þá sum ar þannig á, að 
ríkið  eigi að leggja fram  tillag til sjóðsins.

2. T elur skólanefnd skip tingu kennslu tím ans m illi b a rn an n a  eftir  a ldri 
ekki lientuga fy rir  sveitirnar eins og ráð  e r fy rir  gert í frum varp inu?

Svar: Já : 6 6  sveitir, 10 þorp.
3. E f ekki, hvaða tillögur gerir skólanefndin þá um  skiptinguna ?

Svar: A ðrar skólanefndir telja, að skipting nám stím ans eigi að vera 
reglugerðaratrið i. E innig  e r a f m örgum  á það bent, að skipun kennsl- 
u n n a r h ljó ti að fa ra  að m iklu leyti eftir því, livort skólaskvldan er frá 
10— 14 á ra  eða 7— 14 ára.

III. Sam eining hreppa eða hreppsh lu ta um  heim avistarskóla.
1. Hvaða hreppa eða hreppshlu ta telur skólanefnd helzt geta sam einazt um 

skóla vegna staðhátta  og b arnafjö lda?
Svar: 6 8  sveitir og 3 þorp eru  fy lg jandi sam einingu hreppsfélaga. 

F lestir þeir h reppar, sem  m ótfa lln ir eru  sam einingu, hafa  þá sérstöðu 
vegna m annfjö lda  eða staðhátta , að þeir verða að vera ú t af fy rir  sig.

2. H var æ tti væ ntanlegur skóli helzt að standa?
Svar: ...........................................................................................................................
Að gefnu tilefni m á geta þess, að auðvitað k em u r ekki til m ála að 

ákveða í fræ ðslulögum , hvaða h reppar eða h reppsh lu ta r skuli sam ein- 
ast um  skóla.

IV. Öflun tekna til skólalialds og skólabygginga.
1. Fellst skólanefndin ekki á tillögur fru invarpsins um  þetta  atrið i (14. og

15. gr.) ?
Svar: Já : 67 sveitir, 8  þorp.

2. E f ekki, hvaða tillögur gerir skólanefndin um  fræ ðslusjóði og skólabygg- 
ingarsjóði?

Svar: ...........................................................................................................................
V. A ðrar aths. og tillögur.

H ér á eftir  skal skólanefnd fæ ra atliugasem dir og tillögur viðvikjandi
öðrum  greinum  frum varpsins eftir því, sem henni finnast ástæ ður til.

Svar: E ngar m arkverðar.


