
Nd. 283. Breytingartillögur
við frv. til 1. um  fræðslu barna  (þskj. 148).

F rá  Gísla Sveinssyni.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Iförn öll eru skólaskyld sem licr segir:
a. Þau, sem heima eiga í kaupstöðum  eða i kaup túnum  með 500 ibúa cða 

fleiri, á a ldrinum  7— 14 ára.
1). Á öðrum  stöðum á landinu á a ldrinum  9— 14 ára.

Skólaskyldan hefst 1. október ])að alm anaksár, er barnið nær þeim 
aldri, og endar með fullnaðarprófi ú r  l)arnaskóla eða öðru jafngildu prófi 
(sbr. VI. kafla),  þótt eigi liafi barnið náð 14 ára  aldri.



2. Við (i. gr. 2. málsl. 1. málsgr. orðist svo: Heimavistarskóla m á stofna fyrir  
öll þau börn, sem ekki geta gengið i skóla sökum  vegalengdar, þegar sam- 
þykkt befir verið um  það gerð af ré ttum  aðiljm n (sbr. 17. gr.).

3. Við 7. gr. Aftan við 2. málsgr. komi nýr málsl., svo bljóðandi: Skjóta má 
úrskurði eftir þessari málsgr. til fra 'ðslum álastjórnar.

4. Við 14. gr.
a. 1. málsl. orðist svo:

í bvcrju  fræðsluhéraði getur sýslunefnd, að fengnum  tillögum 
lireppsnefndar, stofnað fræðslusjöð, er s tendur s traum  af útgjöldum til 
barnafræðslunnar.

b. Við gr. bætist ný málsgr., svo bljóðandi:
Þar, sem ekki eru stofnaðir fræðslusjöðir, fer um greiðslu kostn- 

aðar við barnafræðslu eftir núgildandi reglum.
5. Við 15. gr.

a. Uppbaf gr. orðist svo:
Þar, sem komið liefir verið á fót fræðslusjóðum , skal stofna skóla- 

byggingarsjóð í fræðslubéraði utan kaupstaða, o. s. frv.
b. a-Iiður falli burt. (I.iðatalan breytist eftir  þvi). 
e. Síðasta málsgr. orðist svo:

Heimilt er að lækka lillagið úr  fræðslusjóði, ef ástæður leyfa.
(i. Við 18. gr.

a. Endir  1. málsgr. („enda . . .  ba rnaskólar“ ) orðist svo: enda lúti slíkir 
skólar eftirliti fræðslum álastjórnar.

b. 2. málsgr. orðist svo:
Kennarar við slíka skóla skulu bafa sam þykki fræ ðslum álastjó rnar 

til þess að annast barnakennslu  þar.
c. Síðasta málsgr. orðist svo:

Veita má slíkum skólum styrk af almannafé, ef ástæður mæla með því.
7. Við 19. gr,

a. F y rir  „frá  7— 14 ára  a ldurs“ (í 1. málsgr.) kom i: á skólaskyldualdri.
b. Við 2. málsgr. bætist nýr málsl., svo bljóðandi: Þó skulu sóknarprestar 

ávallt vera prófdóm arar, þar sem því verður við komið.
8. Við 24. gr. Greinin orðist svo:

Fræ ðslum álastjórn  gelur sameinað tiltekna bluta landsins utan kaup- 
staða í eftirlitssvæði, ef meiri bluti skólanefnda á svæðinu og fræðsluráð 
æskja þess, og sé einn nám sstjóri  í bverju þeirra. X ám sstjó rar  skulu valdir 
ú r  bópi hinna bæfustu  barnakennara  á cftirlitssvæðinu, og séu þeir skip- 
aðir til 5 ára af fræðslumálasljéirn, að fengnum  lillögum stjé)rnar Sambands 
íslenzkra barnakennara.

9. Við 25. gr. Greinin orðist svo:
Skólastjórar barnaskólanna i kaupstöðum  skulu vera nám sstjórar  liver 

við annars skóla, og skal þeim látin í té aðstoð við eftirlitið eftir nánari 
ákvörðunum  fræ ðslum álastjó rnar  og skólanefndar á hverjum  stað.

Heimilt er fræðshnnálastjórninni að skij)a námsstjéira fyrir  kaupstaða- 
skéila, ef sérstakar ásheður gera það nauðsynlegt.

Kaup nám sstjóra  í kaupstöðum  og utan kaupstaða greiðist úr ríkis- 
sjóði.

10. Við 31. gr. Á milli „nr. 40 1920“ og „önnur ákvæði" kom i: Ákvæði um  
e f t ir l i tskennara  í 1. nr. 35 1930.


