
Nd. 65. Nefndarálit
um frv. til 1. 11111 hændaskóhi.

F rá  landbúnuðarnefnd .
F ru m v arp  það, sem hér liggur fvrir, m un að fyrirlagi lan d b únaðarráðh erra  hafa  

verið undirbú ið  af skó las tjó rum  bæ ndaskó lanna  og samið í sam ráði við ráðherrann .
Með bæ ndaskóla lögunum  frá 1907 var horfið  að því ráði að skilja  bóklega nám ið 

við bæ ndaskólana  frá  því verklega. Var bóklegt nám  eitt gert að skvldu, en nemend- 
uiii í s já lfsvald sett, hvort þeir  s tunduðu verknám  eða ekki. Þessi breyting var  þá 
gerð vegna þess, að aðsókn var orðin m jög lítil að bæ nd askó lun um  u n d ir  h inu  elzta 
skipulagi, en þá voru skó la rn ir  á rssk ó la r  og stóðu vf ir  tvö ár, og jö fnum  höndum  
bóklegir og verklegir.

Árið 1930 var  bæ ndaskólalögunum  brevtt. Var þá nem endum  gert að skyldu að 
stunda  m inns t 8 vikna verklegt nám  vor og haust. Hér var stefnt að því að tak a  upp  
h ina  gömlu reglu, að gera verknám  að skvldunám i við hæ ndaskólana, þótt ekki væri 
kraf iz t m eira  en þessa 8 vikna námskeiðs.

Höfuðbrey ting  á bæ ndaskóla lögunum  frá  1930, sem gerð er með þessu frum - 
varpi, er það, að bæ ndaskó la rn ir  eru nú  gerðir að þriggja m issira  sam felldum  skól- 
um með skvldu til ve rknám s ja fnh liða  hóknám inu . Nefndin te lur  þessa höfuðbrevt- 
ingu vera til bóta  og telur, að nú  sé sjálfsagt að auka  verknám ið við skólana á þann  
hátt, sem frum varp ið  gerir  ráð fvrir.

Þ á  ákveður frv., að skó labúin skuli rek in  á kostnað ríkissjóðs. Sam kvæm t nú- 
gildandi bændaskólalögum  er aðeins heimilt að reka  bú in  af r ík inu . Þessa breytingu 
te lur  nefndin  eðlilega, þa r  sem reks tu r  skó labúanna  verðu r  að vera með talsvert öðru 
sniði, þegar lö—25 nem endur eiga að stunda verknám á skó labúunum  allt árið. Tel- 
u r  nefndin, að ekki verði hægt að hafa  með hönduin  svo víðtækt verknám  á annan  
há t t  en þann, að r ikið reki skólabúin.

Þ a r  sem kennslutími, sanikvæm t frv., verður  allt árið, er svo ráð fv r i r  gert, að 
k en n a ra rn ir  hafi kennslu  með hönduni allt árið, að undanskildu  eins m ánað ar  frii 
að sum rinu . Þetta  hefir  það í för með sér, að hæ kka  verður laun ken nara  við bænda- 
skólana frá  því, sem verið hcfir, enda hafa  þeir verið verr  launað ir  en hliðstæðir 
s ta rfsm enn aðrir , t. d. ken n a ra r  við héraðsskólana. F'rv. gerir  ráð  fv r i r  allmikilli 
lau nah æ kk un  til kennaranna . Nefndin te lur  réttara , að Jaunin verði ákveðin í launa- 
lögum, en ráð h er ra  fái vald til þess að ákveða þau, þar  til ný launalög verði sett.

Nefndin hefir  orðið ásátt uni að mæla með, að frv. verði sam þvkk t með eftir- 
fa randi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. Orðin „und irbún ingsm enntun  og“ i 1. málsgr. falli hurt.
2. Við 2. gr.

a. Ö nnur  málsgr. orðist svo:
A b iiunum  skal gera ým sar  hagný ta r  t i l rau n ir  í ja rð ræ k t,  garðrækt, kvn- 

bó tum  og fóðrun  búfjár,  svo og löðdýrarækt.
b. í stað „fjölbrevti legust“ í 3. málsgr. kom i: f jölbreyttust.

3. Við 3. gr. Orðið „þess“ í niðurlagi 1. málsgr. falli niður.
4. Við 4. gr. Greinin orðist svo:

Við hvorn  skóla sku lu  vera skólastjóri og tveir fastir  kennara r.  L aun þeirra  
skulu ákveðin í launalögum . R áðherra  ákveður  laun þeirra  og h lunnindi þangað 
til ný launalög verða sett.

Heimilt er ráðhe rra  auk  þess að greiða hvorum  skóla upphæð, er svarar  allt 
að tveim ur kennara launum , er sé varið til verklegrar  og hóklegrar kennslu.



Skólastjóri ræ ður aukakennara ,  með sam þykki landbúnaðarráðuney tis ins , ti l að 
annas t  þessa kennslu.

Njóti k e n n a ra r  landsny tja  og afno ta  peningshúsa, gjaldi þeir  fy r i r  það leigu.
F a s t ir  k e n n a ra r  sku lu  eiga þess kost, einu sinni á hv erjum  6 árum , að fá 4 

m ánaða  frí ti l u tan fa ra r ,  til þess að k y nn a  sér f ram fa r ir  og ný ju n g ar  í land- 
búnaði.

F a s t ir  s ta rfsm enn sku lu  hafa  m án að arf r í  á r  hvert.
5. Við 5. gr. Niðurlag g re inarinnar,  „og komi að vorlagi til han s“, falli niður.
6. Við 6. gr. b.-liður orðist svo: Að h an n  hafi unnið  að a lm ennum  landbúnaðar-  

s tö rfum  að m in ns ta  kosti 2 á r  eftir  að h an n  varð 12 ára.
7. Við 7. gr. í stað o rðanna „f báðum  deildum skal enn frem ur  k en n a“ kom i:  Enn- 

f rem ur  skal kenna.
8. Við 9. gr. Aftan  við fyrr i m álsgr. bæ tist :  Þó skerðir  það ekki ré tt  þeirra  manna, 

sem tekið hafa  p ró f  eftir  h inum  eldri bæ ndaskólalögum , til þess að bera það 
nafn.

9. Við 14. gr. í  stað „1937“ kom i: 1938.
Alþingi, 26. okt. 1937.

Bjarni Asgeirsson, S te ingrím ur Steinþórsson, Jó n  Pálm ason. 
form . fundaskr., frsm.
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