
Nd. 354. Breytingartillögur
við frv. til laga um  fræðslu barna (þskj. 1 18).

I 'rá  mcnntamálauefiKl.
1. Við fyrirsögn I. kafla. Fyrirsögnin orðist svo:

Um skölaskyldu, undanþágu og k rö fu r  við fullnaðarpróf.
2. Við 1. gr. Síðari málsgr. fellur niður.
8. Við 2. gr. Greinin orðist svo:

Fræ ðslum álastjórnin  getur veitt skólaliverfum utan kaupstaða heimild
til að ákveða, að skólaskylda í liverfinu skuli ekki liefjasl fy rr  en við 8, 0
eða 10 ára a ldur barna. Þar, sem slík ákvörðun er gerð, skulu beimilin 
annast sjálf og kosta barnafræðsluna fram  að skólaskyldualdri, nema þar 
sem öðruvísi er ákveðið með skólareglugerð.

1. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Skólanefnd má veita undanþágu frá skólavist, ef trygging þykir vera 

fyrir  því, að barn  fái lögmælta fræ'ðslu þrátt  fyrir  undanþáguna.
Skólanefnd má veita beimild til fullnaðarprófs Iiörnum, sem eru yngri 

en 14 ára, þegar tryggl er, að barnið njóti fram haldsfræðslu  til fulls 11 
ára  aldurs.

Skólanefnd varnar þeim börnum  skólavistar, sem að dómi skólastjóra 
og kennara eru óhafandi með öðrum  börnum  sakir siðleysis eða e instakrar 
óblýðni.

Þau börn eru  uudanþegin skólaskyldu, sem sam kvæ m t vottorði læknis 
skortir andlega eða líkamlega hæfileika til að stunda nám  með öðrum  
liörnum.

5. Við 1. gr.
a. Uppliaf gre inarinnar orðist svo:

Hverl barn, sem er fullra 11 ára, er fullnaðarprófsskylt. Til fulln- 
aðarprófs er krafizt:

b. Við ö. tölulið. í stað orðanna „og þau timahil, er þeir lifðu á “ kem ur: og 
um böfuðdrælti í sögu þjóðarinnar.

e. Við (5. tölulið. í stað orðanna ,.og liafa fengið nokkra þekkingu í jarð- 
eðlisfræði“ keniur: og liafa fengið nokkra fræðslu uin eðlishætti ja rða r  
og stöðu hennar i sólkerfinu.



G. Við ö. gr. Greinin orðisl svo:
Heiniilt er skólanefnd (í Reykjavik fræ ðsluráði),  með samþykki fræðslu- 

m álastjórnar, að ákveða í reglugerð skóla, að kenna skuli fleiri nám sgreinar 
en í 4. gr. segir.

7. Við 6. gr.
a. Tvau- fyrstu m álsgreinarnar orðist svo:

í hverju skólahverfi skal gera skólahús á lientugum stað, sein fræðslu- 
m álastjórn  samþykkir, heimangönguskóla þar, sem staðhættir leyfa, en 
heimavistarskóla þar, sem heimangöngu verður ekki við komið sakir 
vegalengda í skólahverfinu. F ram fa 'rand i l>arns kostar skólavist þcss í 
heimavistarskóla.

Lágm ark  árlegs nám slim a skólaskyldra liarna er: 
h. Við greinina hætist:

Heimilt er, með sam þykki fræ ðslum álastjó rnarinnar, að færa náms- 
tíma til milli aldursflokka, enda verði sam anta ldar kennslustundir eða 
nám svikur á in e r t  barn á skólaskyldualdri þess aldrei fæ rri  en áður er 
talið.

8. Við 7. gr. Greinin orðist svo:
Xú óhlýðnast fram fæ rand i skólaskylds harns fy rirm æ lum  þessara laga, 

og varðar það dagsektum, 2 ö kr., eftir úrskurði valdsmanns. Sé um al- 
varleg hrot að ræða, getur skólastjóri skotið málinu til harnaverndarnefndar 
til frekari aðgerða.

9. Við 8. gr.
a. F y r ir  „skóIadvöF' komi: skólavist. 
h. Orðin „eða fræðslu" falli niður.
e. Á eftir orðunum  „eða öllu leyti“ komi: eða ákvörðun hreppsnefndar 

( fá tæ k ras t jó rn a r) .
10. Við 11. gr. Greinin orðist svo:

í hverju  fræðsluhéraði skal vera fræðsluráð, skipað ö m önnum . í kaup- 
stöðum skulu 1 jieirra kosnir af nýkosinni hæ jars t jó rn  með hlutfallskosn- 
ingu, en utan kaupslaða af sýslunefnd. Ikejarstjóri eða sýslum aður er sjálf- 
kjörinn fo rm aður  fræðsluráðs.

Xú er kaupstaður aðeins eitt skólahverfi, og skal ]>á fræðsluráðið jafn- 
f ram t vera skólanefnd kaupstaðarins, enda skipar fræðslum álastjórnin  þá 
form anninn.

í hverju  skédahverfi er skólanefnd skipuð 8 m önnum , og skulu 2 þoirra 
kosnir samtímis og hreppsnefnd utan kaupstaða, en í kaupstöðum af ný- 
kosinni hæjarstjé>rn með hlutfallskosningu.

Xú eru 2 hreppar eða fleiri í skólahverfi, og setur fr:eðslumálastjórnin 
þá reglur 11111 kosning skólanefndarm anna í sam ræ m i við fé>lksfjölda. Þegar 
svo á stendur, er heimilt, að ö menn séu í skólanefnd.

Fræðslum álastjórnin  skii>ar fornienn ské>lanefnda.
Um atkvæðisrétt og kjörgengi í skólanefndir gilda sömu reglur og um 

sveitarstjórnarkosningar. V aram enn skulu kosnir á sam a hátt og aðalmenn 
og samtímis.



11. Við 12. gr.
a. í stað „skólanefnd“ í upphafi fyrstu  m álsgreinar kom i: fræðsluráð eða 

skólanefnd.
1). 1 stað „skólanefnd“ i upphafi an n ara r  m álsgreinar kom i: fræðsluráð eða 

skólanefnd.
12. Við 13. gr.

a. Við fyrstu  málsgrein. Orðin „með þeim takm örkunum  . . . nám stjó ra“ 
falli niður.

1). Við f im m tu  málsgrein. Orðin „að l>au skorti ekkert, er með þarf lil ])ess“ 
falli niður.

e. Við tiundu málsgrein. í stað orðanna „annarri  . . . h inni“ kom i: aðra . . . 
hina.

13. Við 14. gr.
a. Tveir fyrstu málsliðir orðist svo:

I hverju fræðsluhéraði getur sýslunefnd, að fengnum  tillögum hrepps- 
nefnda, slofnað fræðslusjóð, er s tendur s traum  af árlegum  útgjöldum  til 
harnafræðslunnar. hegar fræðsluráð liefir gert heildaráætlun um kostn- 
að við skólahald í fræðsluhéraðinu, að fengnum  skýrslum  og áætlunum  
skólanefnda, skal reikna út meðaltalskostnað á livert harn  í fræðslu- 
héraðinu.

h. í stað orðanna „að viðhættu tillagi til skólahvggingasjóðs“ komi: auk 
tillags til skólahygging'arsjóðs samkv. 15. gr. 

e. Við greinina hætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Þar, sem ekki eru stofnaðir fræðslusjóðir, fe r  um greiðslu kostn- 

aðar við harnafræðslu eftir núgildandi reglum.
14. Við 15. gr. Greinin orðist svo:

Heimilt er að stofna skólabyggingarsjóð í fræðsluhéraði eða hluta 
fræðsluhéraðs utan kaui>staða, og skal honum  varið til skólahygginga, við- 
halds og endurhóta á skólahúsum og vaxta og afborgana af lánum, sem 
tekin hafa  verið til slíkra hygginga.

T ek ju r  sjóðsins eru þessar:
a. Allt að 10G af þeim tekjum  sýslusjóðs, sem lagðar eru á hvern hrepp 

eftir  skattafram tali,  íhúatölu og fasteignamati. 
h. Allt að 20/< af tekjum  fræðslusjóðs héraðsins.
c. Andvirði gamalla skólahúsa og skólalóða, er seld kunna að verða.
d. Samskot, gjafir, vinnuloforð o. fl„ sem sjóðm un kann  að áskotnast.

Heimilt er, að framlög skólahverfa til sjcSðsins séu séreign livers hverfis 
um sig, Jægar þess er óskað.

Fræ ðslum álastjó rn in  getur fyrirskipað stofnun skólahyggingarsjóðs fyrir  
skédahverfi, sem telst hafa vanræ kt skyldur s ínar um hygging skólahúss eða 
viðhald.

Nú á skólahverfi skólahús og lóð. þegar heimild þessa kafla  kem ur til 
f ram kvæ m da, og skal húsið og lóðin þá falla til skólahyggingarsjóðs, en 
matsverð eignarinnar telst þá fram lag  skólahverfisins til sjóðsins og sér- 
eign þess, þegar óskað er.



15. Við 16. gr.
a. Orðið „alla“ falli niður.
b. Orðið „viðkoniandi“ falli niður.

16. Við 17. gr.
a. Fyrstu  tvær niálsgreinar orðist svo:

Skólahús skulu hyggð í þeirri riið. seni fræðslum álastjórnin  ákveður, 
að fenginni umsögn fræðsluráðs.

Ríkissjóður greiðir allt að þriðjungi kostnaðar við að reisa heiman- 
gönguskóla utan kaupstaða, en helming kosnaðar við hyggingu heima- 
vistarskóla af þvi fé, sem til jiess er veitl í fjá rlögum  ár  hvert. 

h. I stað „skólans“ í jiriðju málsgrein komi: skólahverfis eða skólahygg- 
ingarsjóðs.

e. Síðasta málsgrein gre inarinnar fellur niður.
17. Við 19. gr.

a. Við fyrstu  málsgrein:
1. F y rir  „7 11“ komi: 8 14.
2. F y rir  „séu“ komi: eru.

h. F 'immta málsgrein orðist svo:
Próf skulu haldin að lokinni kennslu, og þó aldrei fy rr  en 1. apríl.

e. 6. og 7. málsgr. orðist svo:
Xú kemur- prófskylt harn ekki til prófs án gildra forfalla, og er þá 

heimilt að leita aðstoðar lögreglustjóra til þess að harnið  verði prófað og 
að beita sektarákvæðum  7. greinar.

Heimilt er, ef harn kem ur ekki á prófslað, að prófa það á heimili ]>ess.
18. Við 20. g'r. Greinin orðist svo:

Xú hefir 14 ára harn ekki náð þeirri kunnáttu , sem áskilin er í 4. gr., 
og skal þá skólanefnd, í sam ráði við skólastjóra, sjá þvi fyrir  frekari fræðslu, 
unz það stenzt próf í þeini nám sgreinum , er ])vi var einkum ábótavant í, en 
skólastjóri og skólalæknir ákveða, hvers krafizt skal af barninu til fulln- 
aðarprófs.

19. Við 30. gr. Greinin falli niður.
20. Ákvæði til hráðahirgða hljóði svo:

Þar, sem ekki eru  kom nir heimangöngu- eða heimavislarskólar, og á 
m eðan svo stendur, gilda ákvæði hinna eldri fræðslulaga um farkennara  og 
farkennslu, shr. þó ákvæði 10. og II. greinar.

Þegar fé er  veitt til þess í f járlögum , skal f ram  fara  rannsókn á því.
hvernig hagkvæm ast verði að skipta landinu í skéilahverfi. Að þeirri rann-
sé)kn lokinni, gerir fræðslum álastjórnin  tillögur um skiptingu og leggur 
þær fyrir  skólanefndir og fræðsluráð. Xéi næst ekki sainkoim dag milli þess- 
ara ])riggja aðilja, og ræ ður  þá fræðslum álastjórnin  úrslitum.


