
Ed. 407. Frumvarp til laga
um  fræðslu barna.

(Eftir  3. umr. í Xd.).

I. KAFLI
Um skólaskyldu, undanþágu og k rö fu r  við fullnaðarpróf.

1. gr.
Öll börn  á landinu cru skólaskyld á aldriiuun 7— 11 ára. Skólaskvldan 

hefst 1. maí það alm anaksár, sem Iiarnið verður fullra 7 ára, og endar með fulln- 
aðarprófi það ár, sem það verður fullra  14 ára.

2- gr.
Fræðsluráð getur veitt skólabverfum ulan kaupslaða beimild til að ákveða, 

að skólaskylda í hverfinu skuli ekki hefjast fy rr  en við 8, 9 eða 10 ára a ldur



barna. Þar, sem slík ákvörðun er gerð, skulu heimilin annast sjált' og kosta 
barnafræðsluna f ram  að skólaskylduaklri, nema þar  sem öðruvísi er  ákveðið 
með skólareglugerð.

X’ú liefir skólahverfi vanrækt fræðslu barna, og getur þá fræðslumála- 
stjórnin fyrirskipað skólaskyldu barna á a ldrinum  7— 10 ára  i hverfinu.

3. gr.
Skólanefnd m á veita undanjwgu frá  skólavist, ef trygging þvkir vera fvrir  

því, að barn  fái lögmælta fræðslu þrátt  fy rir  undanþáguna.
Skólanefnd m á veita heimild til fu llnaðarprófs börnum , sem eru yngri en 

14 ára, þegar tryggt er, að barnið njóti fram haldsfræðslu  til fulls 14 ára  aldurs.
Skólanefnd varnar  þeim hörnum  skólavistar, sem að dómi skólasljóra og 

kennara eru óhafandi með öðrum  liörnum sakir siðleysis eða e instakrar óhlýðni.
Þau börn  eru undanþegin skólaskyldu, sem sam kvæ m t vottorði læknis 

skortir andlega eða líkamlega ha'fileika til að stuiída nám  með öðrum  börnum.

4. gr.
Hverl liarn, sem er fullra 14 ára, er fullnaðarprófsskylt. Til fullnaðarprófs 

er  krafizt:
1. að geta lesið m óðurm álið  skýrt og áheyrilega og sagt m unnlega frá  því, 

er það les. Það skal og gcta gerl skriflega og nokkurnveginn ritvillulausa 
og mállýtalausa grein fyrir þvi efni, er  j>að jiekkir vel. Kunna skal jiað 
utanbókar nokkur íslenzk kvæði, e inkum  ættjarðarljóð  og söngljóð, og geta 
skýrt rétt frá  efni jieirra með eigin orðum.

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

sögur, sérstaklega uni líf og kenningu Krists. Skal lögð áherzla á, að ]>að 
hugfesti e inkum  orð hans og hafi j>au rétt eftir. Kunna skal barnið utan- 
bókar nokkra  valda sálma.

4. að kunna f jó ra r  höfuðgreinar reiknings með heilum tölum og höfuðatriði 
alm ennra l>rota, tugabrota og prósentureiknings og vera leikið í að beita j>ess- 
ari kunnáttu  til ú r lausnar auðveldum dænuun, sem fyrir  kom a í daglegu 
lífi, meðal annars til að reikna fla tarm ál og rú m m ál einfaldra hluta. Það 
skal og vera leikið i að reikna með lágum tölum i luiganum.

5. að vita nokkuð um m erkustu  menn jijóðar vorrar  að fo rnu  og nýju og um 
höfuðdrætti í sögu þjóðarinnar.

6. að vera leikið í að nota landabréf og hafa fengið sem ljósasta þekkingu á 
á tthögum  sinum, ná ttú ru  íslands. högum jijóðar vorrar  og þjóðskipulagi. 
Það skal og bera skyn á legu og atvinnuvegi helztu landa í Evrópu, vita 
hvcrnig á lfur og höf liggja á lmettinum og hafa fengið nokkra  fræðslu um 
eðlishælti ja rða r  og slöðu hennar í sólkerfinu.

7. að hafa vanizt á að atlniga algengustu fyrirbrigði ná ttú runnar,  sem j>að 
hefir fyrir  augum, svo að ]>að geti lýst j>eim, j>að skal vita um  helzlu atriði, 
er að hollustuháttum  lúta, meðal annars um  álirif heilsuspillandi nautna- 
meðala, t. d. vínanda og lóbaks, og hafa nokkra þekkingu á byggingu og



s törfum  mannlegs líkama. E n n frem u r skal það þekkja nokkrar  íslenzkar 
ju r t i r  og gcta skýrt frá  lifnaðarháttum  og einkennum  lielzlu (lýra, einkum 
innlendra.

8. að kunna nokkur einföld sönglög, e inkum  sálmalög og lög við íslenzk 
ættjarðarljóð.

9. að geta gert e infaldar dráttm yndir.
10. að liafa fengið nokkra  tilsögn í handiðju  og
11. að liafa stundað leikfimi, a. m. k. þá leikfimi, sem hægt er að stunda á- 

lialdalítið og án ’sérstaks húsnæðis.

5. gr.
Heimilt er skólanefnd (í Reykjavík fræ ðslu ráð i) , með samþykki fræðslu-

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

II. KAFLI 
Um skólahald og kennsluskipun.

6. gr.
í hverju  skólahverfi skal gera skólahús á hentugum  stað, sem fræðslumála- 

s tjórn  sam þykkir, heim angönguskóla þar, sem staðhæltir leyfa, en heimavistar- 
skóla þar, sem heim angöngu verður ekki við komið sakir vegalengda í skóla- 
hverfinu. F ram fæ rand i barns kostar skólavist þess í heimavistarskóla.

L ágm ark  árlegs nám stím a skólaskyldra barna er:
a. I beim angönguskólum  með 3 kennara  eða fleiri:

1. F y r ir  7— 9 ára börn  33 v ikur á ári, 500 kennslustundir.
2. F y r ir  10— 14 ára  börn  21 v ikur á ári, 700 kennslustundir.

b. I heimangönguskólum með 1 2  kenm irum :
1. F y r ir  7— 9 ára  börn  33 v ikur á ári, 500 kennslustundir.
2. F y r ir  10— 14 ára  börn 24 v ikur á ári, 000 kennslustundir.

c. í heimavistarskólum á hvert skólaskylt barn að stunda nám  m innst 12— 13 
vikur á ári, og séu nám svikur aldrei fæ rri  en 88 samtals á aldrinum  7— 14 
ára, nem a undanþága hafi verið veitt. Xú er undanþága frá  skólahaldi fyrir 
yngri börn en 10 ára  veitt heilu skólahverfi, og á þá nám stím i 10— 14 ára 
barna  að vera m innst 10 v ikur á ári.
Heimilt er, með sam þykki fræ ðslum álastjó rnarinnar, að færa nám stím a til 

milli aldursflokka, enda verði sam anta ldar kennslustundir eða nám svikur á 
hvert barn  á skólaskyldualdri þess aldrei fæ rri  en áður er talið.

7. gr.
Xú óhlýðnast fram fæ randi skólaskylds barns fy rirm æ lum  þessara laga. og 

varðar  það dagsektum, 2—5 kr., eftir  úrskurði valdsmanns. Sé uin alvarlegt 
bro t að ræða, getur skólastjóri skotið m álinu til barnaverndarnefndar til frekari 
aðgerða.



Geti fram fæ rand i barns á lögskipuðum skólaaldri fy rir  fá læ k ta r  sakir ekki 
staðizt kostnað þann, er leiðir af lögboðinni skölavist þess, skal sá kostnaður að 
einhverju  eða öllu leyti, eftir  ákvörðun breppsnefndar (fá tæ kras tjö rnar),  greið- 
ast ú r  fræðslusjóði (bæjarsjóði) sem önnur  gjöld til skólahalds. Umsóknir um  
slíkan styrk séu kom nar  til skólanefndar fy rir  30. okt. á r  livert.

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

aðurinn við hana ú r  fræðslusjóði (bæjarsjóði) að öðru en því, sem lagt er f ram  
ú r  rikissjóði. Greiða skal sérstaklega ú r  ríkissjóði til beimavistarskóla fé sem 
svarar ráðskonukaupi, og ú rskurðar fræðslum álastjórnin  til 5 ára  i senn, hve 
há sú fjá rbæ ð skuli vera.

Lögskipaða fræðslu þeirra barna. sem fá undanþágu frá  skólaskyldu, skulu 
heimilin annast á sinn kostnað.

III. KAFLI
Um skólahverfi og skólanefndir, fræðsluhéruð og fræðsluráð.

10. gr.
Hver sýsla og liver kaupslaður í landinu er fræðsluhérað út af  fyrir  sig. 

Þó skal sameina hrepp eða hluta lir hreppi fræðsluhéraði an n a ra r  sýslu, ef slíkt 
hentar betur vegna staðhátta, þegar fræ ðshnnálastjó rn  m ælir svo fyrir.

Hvert fræðsluhérað er eitt eða fleiri skólahverfi, og er einn barnaskóli í 
liverju.

11 .g r .
í hverju  fræðsluhéraði skal vera fræðsluráð, skipað ö m önnum . í kaup- 

stöðum skulu 4 þeirra kosnir af nýkosinni bæ jars tjó rn  með hlutfallskosningu, 
en u tan kaupstaða af sýslunefnd. B æ jarstjóri eða sýslum aður er sjá lfk jörinn  
fo rm aður fræðsluráðs.

Nú er kaupstaður aðeins eitt skólalnerfi ,  og skal þá fræðsluráðið ja fn fram t 
vera skólanefnd kaupstaðarins, enda skipar fræ ðslum álastjórnin  ])á form anninn.

I hverju  skólahverfi er skólanefnd skipuð 3 m önnum , og skulu 2 þeirra 
kosnir samtímis og hreppsnefnd ntan kaupstaða, en í kaupstöðum  af nýkosinni 
bæ jarstjó rn  með blulfallskosningu.

Nú eru 2 hreppar eða fleiri í skólabverfi, og setur fræðslum álastjórnin  þá 
reglur um  kosning skólanefndarm anna í sam ræ m i við fólksfjölda. Þegar svo á 
stendur, er heimilt, að 5 menn séu í skölanefnd.

Fræðslum álastjórinn  skipar forinenn skólanefnda.
Um atkvæðisrétt og kjörgengi í skólanefndir gilda söinu reglur og um 

sveitarstjórnarkosningar. Varam enn skulu kosnir á sania liátt og aðalmenn og 
samtímis.



12. gr.
F orinaður kallar fræðsluráð eða skólanefnd sam an til funda svo oft sem 

þörf krefur. Skylt cr lioninn að kveðia nefndina til fundar, jiegar þess er kraf- 
izt af einuni nefndarm anna eða skólastjóra. Skólastjóri skal ávallt lioðaður á 
fundi skólaiiefndar og hefir þar málfrelsi og tillögurétt.

Fræðsluráð eða skéilanefnd getur enga ályktun gert, nenia ineiri hluti liennai 
sé á fundi. Afl atkvæða ræ ður úrslitum. Þegar atkvæði eru jöfn, skal atkvæði 
form anns ráða. Allar á lyktanir skulu ritaðar í gerðahók. Knginn skólanefndar- 
m aður hefir atkvæðisrétl 11111 þau mál, er snerta liann sjálfan.

13. gr.
Skólancfnd hefir umsjón með allri harnafneðslu  i skólahverfi sínu. Ilún  

auglýsir eða læ tur auglýsa kennaraslöður, þegar þær eru lausar, og tekur á inóti 
um sóknum  um  þær.

Skólanefnd skal, þegar fjöldi umsókna leyfir, mæla með eigi færri en þ rem ur 
um sækjendum  fyrir  hverja  kennarastöðu, sem auglýst hefir verið, og telur hún 
þá þann um sæ kjanda fyrstan, er hún m ælir fastast með. og siðan aðra  í þeirri 
röð, er Inin telur að þeir komi til greina. Xú liafa þ r já r  eða fleiri kennarastöður 
verið auglýstar, og er skólanefnd þá eigi skylt að mæla með fleiri cn tveimur 
um sækjendum  fyrir  hverja  kennarastöðu.

Skylt er skólanefnd að leita álils skólastjóra um um sækjendur, ef velja á 
kennara, en nám sstjóra, ef 11111 skólastjóra er að ra'ða. Verði ágreiningur 11111 
um sæ kjendur innan skólanefndar eða milli skólanefndar annarsvegar og skóla- 
s tjóra eða nám sstjóra  lhnsvegar, getur liver aðili 11111 sig gert tillögur til fræðslu- 
m álastjó rnarinnar, og skal fylgja tillögunum rökstudd greinargerð.

Stnndakennara  og forfallakennara  ræ ður skólastjóri i sam ráði við skóla- 
nefnd.

Skólanefnd hefir eftirlit með skólasókn skólaskyldra harna i skólahverfinu 
og annast 11111 það, með aðsloð skólastjóra, að skihavistin komi jieim að sem 
fyllstuni notuni. Skylt er henni að liafa unisjón með skólaluisuin og annasl 
11111, að herbergi Jian, sem jiar eru ætluð lil kemislu og íbúðar, séu útbúin i fullu 
sam ræ m i við Jner reghir, seni heilbrigðissljórnin selur. Hún sér 11111 útvegun 
kennsluábalda Jieirra, sem skylt er að liafa i skólinn. sennir skýrslur, eða lætnr 
semja, 11111 skólaskyld börn i skólaliverfinu og áætliin 11111 útgjöld vegna skóla- 
balds næsta ár, og sendir hvorttveggja fræðsluráði innaii Jiess tíma, er Jiað 
ákveður.

Utan kaupstaða skal einn skéilanefndarnianna vera félhrðir skólans. Hann 
tekur á móti þvi fé, sem veitt er ú r  fræðslusjóði til skólalialds i skólahverfinu, og 
annast allar greiðshir fyrir  skólann. 1 lok livers reikningsárs sennir liaiin reikn- 
ing yfir tek jur  og gjöld skéilans og leggur bann fyrir  skólanefnd. Síðan skal 
senda reikninginn fræðsluráði til endurskoðnnar og samjiykktar.

Afrit af reikningum  skal senda fra'ðslumálastjéira.
Reikningsár skólanna er alinanaksárið.
Aðrar fram kvæ m dir  fyrir  skólanefnd liefir fo rm aður á hendi. enda ber 

lionuin að sjá 11111, að störf ncfndarinnar séu vel af liendi leyst.



Fræðsluiiiálastjórnin gefur út fyrirm yndir  að skólareglugerðum, aðra fyrir 
lieimangönguskóla og hina fy rir  lieimavistarskóla. Skólanefnd sem ur síðan 
frum varp  til reglugerðar og sendir það fræðslum álastjórninni til staðfestingar.

Skólanefnd sér um  alla skýrslugerð, sem fra 'ðslum álastjórnin  heim tar um  
hag barnafræ ðshum ar í skólahverfinu.

Verði ágreiningur nxilli skólanefndar og fræðsluráðs eða fræðsluráðs og 
bæjai’s t jó rna r  (sýslunefndar) um fjá rfram lög  til skólahalds, skal liann lagður 
undir ú rskurð  fræðslum álastjórnarinnar.

IV. KAFLI 
Um fræðslusjóði og skólabvggingarsjóði.

14. gr.
í hverju  fræðsluhéraði getur sýslunefnd, að fengnum  tillögum hrepps- 

nefnda, stofnað fræðslusjóð, er stendur s traum  af árlegum  útgjöldum  til barna- 
fræðslunnar. Þegar fræðsluráð liefir gert beildaráætlun 11111 kostnað við skóla- 
hald í fræðsluhéraðinu, að fengnum  skýrslum  og áæ tlunum  skólanefnda, skal 
reikna ú t meðaltalskostnað á hvert barn  í fræðsluhéraðinu. Skal síðan beildar- 
kostnaðinum  af barnafræðslunni jafnað n iður á hreppa fræðsluhéraðsins i hlut- 
falli við tölu skólaskyldra barna í hverjum  lireppi. Ja fna  skal niður svo hárr i  
f já rhæ ð  árlega, að öruggt megi telja, að liún hrökkvi fyrir  ú tg jö ldum  sjóðsins 
næsta ár, auk tillags til skólabyggingarsjóðs sainkv. 15. gr.

Fræðslusjóðsgjald skal innlieimt með sýslusjóðsgjaldi og ó sam a hátt.
Þar, sem ekki eru stofnaðir fræðslusjóðir, fer 11111 grciðslu kostnaðar við 

barnafræðslu eftir núgildandi reglum.

15. gr.
Heimilt er að stofna skólabyggingarsjóð í fræðslubéraði eða hluta fræðslu- 

liéraðs utan kaupstaða, og skal lionum varið til skólabygginga, viðbalds og 
endurbóta  á skólahúsum og vaxta og afborgana af lánuni, sem tekin liafa verið 
til slíkra bygginga.

T ek jur  sjóðsins eru þessar:
a. Allt að 10L' af þeim tekjum  sýslusjóðs, sem lagðar eru á livern lirepp eftir

skattafram tali,  íbúatölu og fasteignamati.
b. Allt að 20'< af tekjum  fræðslusjóðs héraðsins.
e. Andvirði gamalla skólaliúsa og skólalóða, er seld kunna að verða.
d. Samskot, gjafir, vinnuloforð o. fl., sem sjóðnum  kann að áskotnast.

Heimilt er, að fram lög skólahverfa til sjóðsins séu séreign livers hverfis 
11111 sig, þegar þess er óskað.

Fræðsluráð getur fyrirskijiað stofnun skiílabyggingarsjóðs fy rir  skólahverfi, 
sem telst hafa  vanræ kt skyldur sínar 11111 bygging skólahúss eða viðhald.

Xú á skólaliverfi skólahús og lóð, þegar heimild þessa kafla  kem ur til fram - 
kvæmda, og skal liúsið og lóðin þá falla til skólabyggingarsjóðs, en matsverð



cignarinnar tclst jiá framlag skólahvcrfisins lil sjóðsins og screign jiess, þegar 
óskað er.

16. gr.
Fneðsluráð  liefir á hendi stjc’irn fræðslusjóðs o “ skólahyggiiii'arsji’iðs.
Fræðsluráð og skólanefnd annast um fram kvæ m dir  á hyggingu nýrra  skóla, 

endurhótum  og viðhaldi.
17. gr.

Skólaliús skulu hyggð í jieirri riið. sem fneðslum álastjórnin  ákveður. að 
fenginni umsögn íræðsluráða.

Ríkissjóður greiðir alll að þriðjungi koslnaðar við að reisa heimangöngu- 
skóla utan kaupstaða, en helming kostnaðar \ ið  hyggingu heimavislarskóla al’ 
því fé, sem til þess er veitt í fjárlögum  á r  hvert.

Ríkisstyrkuriim er hundinn þvi skilyrði. að skólalóðin sé eign skólahverfis 
eða skólahyggingarsjóðs og að fræ ðslum álastjórnin liafi sam þykkt slærð hennar, 
skólastaðinn og uppdrátt að liúsinu, og að það sé hyggl undir eftirliti trúnaðar- 
m anns liennar.

V. KAFLI 
Um einkaskóla.

1S. gr.
Heimilt er fræðslum álastjórninni að liiggilda harnaskóla, sem reknir  eru 

fyrir  fé einstakra m anna eða stofnana, ef jieir s tarfa  sam kvæ m t reglugerð, er 
lhm samþykkir, enda lúti slikir skólar sama eflirliti og sömu reglum og aðrir 
harnaskólar.

Kennarar við slíka skóla verða að uppfylla öll skilyrði. sem selt eru eða sett 
kunna að verða um rétt til að kemia í harnaskólum  landsins.

F y rir  þau hörn, er slíka skóla sækja, þarf  ekki undanþágu samkvæ'mt ‘2. gr.. 
en forstöðum aður skal í hyrjun  hvers skólaárs senda viðkomandi skólancfnd i 
lireppum og fræðsluráði í kaupstöðum  skýrslu 11111 jiað, hvaða hörn sækja skól- 
ann. og tilkynna sömu aðiljum allar iireytingar ja fnóðum  og þær verða.

Ekki eiga slikir skólar lieimti ígu á styrk af almannafé.

VI. KAFLI
Um próf.

19. gr.
I’róf skal árlega halda í km m áttu  og lcikni allra harna frá 8 - - M  ára aldurs.
P ró fdóm arar  skulu vera við fid lnaðarpróf og landspróf, og eru þeir skip- 

aðir af skólanefnd.
P ró fdóm arar  liafa sama kaup og stundakennarar.
Kostnaður við próf greiðist úr fræðslusjóði.



Próf skulu lialdin aó lokinni krnnslu. oi< ]k’> aldroi fyrr  on 1. apríl.
Xú kom ur prófskylt harn okki til j>rófs án i>ildra forfalla. og or þá hoimilt 

að loita aðstoðar löi>roglustjóra til ]>oss að harnið vorði jirófað og að hoita sckt- 
arákvæðuni 7. gr.

Hoimilt or. of harn  konnir okki á prófstað. að juófa ]>að á heimili ]>oss.

20. gr.
Xú hefir 11 ára harn  ekki náð þeirri knnnáttu , som áskilin or í 4. gr„ og' 

skal þá skólanofnd, í samráði við skólastjóra, sjá þvi fyrir frokari fra'ðslu, imz 
]>að stenzt j>róf í þoim námsgroimun, or því var einkum áhótavant i, 011 skóla- 
stjóri og skólala 'knir ákveða, hvors krafizt skal af harninu til fullnaðarj)rófs.

21. gr.
Þau börn, scm með fullnaðarprófi hafa sýnt, að ]>au hafi lokið lögskipuðu 

námi, skulu fá vottorð um  kunnáttu  sína og þroska, undirritað af skólastjóra 
(oða prófanda) og prófdómara.

22. gr.
Fræðslum álastjórnin  sotur roglur um tilhögun jirófa og skýrslur þa'r, or 

honni skal sonda árlega um  jjrófin.

23. gr.
P ró fdóm arar  skulu undirrita  |>rófskýrslur ásam t skólastjcira og sonda 

skólanefnd eða nám sstjóra  skriflegt álit sitt mn konnsluna og skólastarfið, ef 
þcss or óskað.

VII. KAFLI 
Um nám sstjóra.

24. gr.
Eftirlitsmenn skulu skij>aðir moð barnafræðslunni í landinu þegar fó er 

veitt til þess í fjárlögum , og nofnast þcir nám sstjórar. Skulu valdir til þoss 
starfs hinir hæfustu  harnakonnarar. Skal fræðsluinálastjórnin skipta landinu i 
allt að h eftirlitssvæði, og só einn nám sstjóri fy rir  hvort. Skulu námsstjó>rar liafa 
eftirlit með kennsluskijnm, konnsluaðferðum og á rangri konnslunnar sam kvæm t 
erindisbréfi, cr fræðslum álastjórnin  sotur.

25. gr.
Fra'ðslumálastjóirnin gofur út erindisbróf fyrir  kcnnara, skólastjóra, náms- 

stjó>ra, skó>lancfndir og fræðsluráð. Skal þar nánar tekið f ram  um  skyldur þoirra 
og störf. Hún skal og í sam ráði við skólaráð semja skrá yfir ]>au kennslu ta’ki, cr 
hvcrjum  skóla hor að liafa til afnota.



VIII. KAFLI 
Ýmis ákvæði.

26. gr.
Lækniseftirlit nieð lieilbrigði skóiabarna og kennara og iiollnstiiliáttuni 

skólanna skal liaga eftir  því, sem fræðslum álastjórnin  ákveður í sam ráði við 
yfirstjórn heilbrigðismálanna.

27. gr.
Lögboðin leyfi i barnaskólum  landsins skulu vera þessi:
1. desember, jólafrí frá  16. des. til 3. jan., að báðum  dögunum  meðtöldum, 

öskudagurinn, páskaleyfi frá  pálmasunnudegi til 3. i páskum, að báðum  dögun- 
um  meðtöldum, sum ardagurinn  fyrsti og hvítasunnuleyfi frá  laugardegi til 
þriðjudags, að liáðuni dögum meðtöldum.

28. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað, og eru frá  sam a tíma nuniin úr  gildi lög 

uin fræðslu harna, nr. 10 1926, og önnur ákvæði, sem kunna að kom a í bága 
við lög þessi, sbr. þó ákvæði til bráðabirgða.

Ákvæði til bráðabirgða.
Þar, sem ekki eru kom nir Iieimangöngu- eða heimavistarskólar, og á mcðan 

svo stendur, gilda ákvæði liinna cldri fræðslulaga uni fa rkennara  og farkennslu, 
sbr. þó ák iæ ð i  10. og 11. gr. Tala kennslustaða í farskólaliéruðum skal ákveðin 
í samráði við fræðslumálastjóra.

Þegar fé er veitt til þess í fjárlögum , skal f ram  fara  rannsókn á því, hvernig 
hagkvæm ast verði að skipta landinu í skólahverfi. Að þeirri rannsókn lokinni 
gerir fræðslum álastjórnin  tillögur um skiptingu og leggur þær fyrir  skólanefndir 
og fræðsluráð. Nú næst ekki sam koniulag milli þessara þriggja aðilja, og ræ ður 
þá fræðslum álastjórnin  úrslitum.

Hvert skólahverfi Iiefir rétt til eins kennara, en kennarafjö lgun skal miða 
við, að 50 börn á a ldrinum  7— 11 ára  eða 30 hörn  10—14 ára  komi á hvern 
kennara að jafnaði við heimangönguskóla, og 40 hörn á a ldrinum  10 14 ára
við heimavistarskóla, en 20 í farskólum. Þcí er fræðsluniálastjórninni heimill 
að vikja frá  þessum ákvæðum, ef staðhættir og skilyrði leyfa ekki samflutning.

Ákvæði þessi skulu f ram kvæ m d jafnóðum  og kennarastöður losna.
Heimilt er að greiða ú r  ríkissjóði styrk til stundakennslu, jiegar kennarahald 

sparast við jiað, hlutfallslega jafnháan  og nem ur fram lagi ríkissjóðs til kenn- 
aralauna.

Skólastjórar í kaupstöðum. )iar sem eru 20 ba rnakennarar  eða fleiri, taka 
laun fy rir  tvo niánuði un ifram  harnakennara,  og skólastjórar í öðrum  kaup- 
stöðum og við heimavistarskóla fyrir  einn m ánuð um fram  kennslulíma.


