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um iðnskóla.

628. Frumvarp til laga

F rá  iðnaðarnefnd.

I. KAFLI 
Almenn ákvæði.

A. Skólarnir og tilgangur þeirra.

1- gr.
Iðnskólar kallast einu nafni allir þeir skólar, sem veila fræðslu í iðju og iðn- 

aði og námsgreinum, sem nauðsynlegar eru til undirhúnings iðnaðarvinnu og iðn- 
fræðilegum störfum.

2. gr.
Tilgangur skólanna er að veita verklega æfingu og fræðilega þekkingu í sa.m- 

handi við verklegt nám  í verkstæðum og á vinnustöðum iðju og iðnaðar.
Kenna skal bæði í reglulegu skólanámi og á námskeiðum.
Skólunum skal svo fyrir komið, að nem endurnir geti stundað nám í jæim sam- 

hliða verklegri æfingu og undirhúið sig þannig stig af stigi undir æðra tekniskt nám.

3. gr.
Verkleg kennsla er veitt í skólaverkstæðum. í skólaverkstæðum skal, eftir því 

sem unnt er, vinna sem líkast því, sem gert er í hliðstæðum verkstæðum atvinnu- 
rekenda. Skólaverkstæði i hverri iðn skal jafnan  úthúa í samráði við samiðnaðar- 
menn á staðnum.

4. gr.
Iðnskólarnir skulu reknir sem sjálfseignarstofnun með styrk frá ríki og hlut- 

aðeigandi sveitarfélagi. Heimilt er, að fleiri en eitt sveitarfélag slái sér saman um 
stofnun og rekstur iðnskóla. Heimilt er einnig iðnaðarfyrirtækjum, stofnunum, iðn- 
félögum og iðnsamböndum að stofna og reka iðnskóla, en ekki eiga þau kröfu 
til hlutfallslegs framlags frá ríki og sveitarfélagi á við almenna iðnskóla.

Enginn skóli getur fengið ríkisstvrk fvrr en hann  hefur fengið viðurkenningu 
um sjónarm anns skólanna (sjá 28. gr.) sem iðnskóli.

Umsókn um ríkisstyrk  sendist til iðnaðarm álaráðherra. Umsókninni skulu 
fylgja ýtarlegar skýrslur um fyrirkomulag skólans og kennslu, fjárhagsáætlun, 
styrki annars  staðar frá og umsögn hlutaðeigandi iðn- eða iðnaðarmaimafélags.

5. gr.
Stofnkostnaður viðurkenndra iðnskóla (húsnæði, húshúnaður og áhöld) greið- 

ist að % af ríkinu, % af hlutaðeigandi sveitarfélagi (eða félögum) og að V5 annars 
staðar frá. Af rekstrarkostnaði viðurkenndra iðnskóla greiða ríki og hlutaðeigandi 
sveitarfélög viðhald, endurbætur og aukningu húsnæðis, húslninaðar og áhalda, og 
kaup skólastjóra og kennara að hálfu  hvort.



B. Kennslan.
6. gr.

Iðnaðarm álaráðherra geí'ur ú t  reglugerð um kennsluna og prófin  í iðnskólun- 
um (sbr. einnig lög um iðnaðarnám ). Stundaskrá skólanna og sérstakar reglur skal 
leggja fyrir  um sjónarm ann skólanna til samþykktar.

7. gr.
Kennslan skal vera í nánu sambandi við þær iðn- og íðjugreinir, er eiga nem- 

endur í skólanum eða skólinn er stofnaður fyrir. Skólunum ber að veita nemend- 
unum  verklega æfingu og fræðilega þekkingu í þeim greinum, sem telja verður
nauðsynlegar fyrir  iðn þeirra og fram tíðars tarf og þeir fá ekki kennslu í á vinnu-
staðnum eða við hið verklega nárn, þar með talin nauðsvnleg þekking á móðurmál- 
inu og reikningi.

8. gr.
Þar  til y firs tjó rn  skólanna hefur löggilt ákveðnar kennslubækur fyrir  skólann 

í hverri námsgrein, ræ ður skólastjóri hvers skóla, í samráði við hlutaðeigandi kenn- 
ara, vali kennslubóka og kennsluáhalda. Þegar kennslubæ kur og kennsluáhöld 
handa skólunum hafa verið löggilt í einhverri námsgrein, skal nota einhverja af
þeim bókum  og eitthvað af þeim áhöldum  við kennsluna.

Rétt er yfirs t jó rn  skólanna að hlutast til mn það, að kennslubækur verði samd- 
ar  fyrir  þær nám sgreinar skólanna, er engar hafa á íslenzku áður, og eins ef þær, 
sem til eru, eru orðnar úreltar.

9. gr.
Að loknu reglulegu skólanámi skulu nem endur skólanna ganga undir  próf, er 

heitir burtfararpróf.  Skal gefa þeim einkunnir fyrir  ú rlausn  prófanna eða úrlausn  
verkefna á nám stim anum  í skólanum, eftir nánari ákvæðum í reglugerð. Þeim nem- 
endum, sem standast burtfararprófið , skal láta í té burtfa rarvottorð  frá  skólunum.

Á burtfararvottorði má ekki tilgreina e inkunnir gefnar í öðrum skólum en hlið- 
stæðum iðnskólum.

C. Skólastjóri og kennarar.
10. gr.

Kennarar iðnskólanna eru fastir kennarar  og stundakennarar. Iðnaðarmálaráð- 
herra  skipar fasta kennara, að fengnum tillögum skólanefndar og um sjónarm anns 
skólanna. Fastan  kennara skal skipa við iðnskóla, þegar sýnt þykir, að kennslu- 
stundir í kennslugreinum hans muni ekki verða færri en 27 á viku, enda starfi skól- 
inn ekki skemur en (5 mánuði á ári. Fastir  kennarar við iðnskóla hafa sömu launa- 
k jö r og fastir kennarar við gagnfræðaskóla.

11. gr.
Ekki má skipa aðra sem fasta kennara  en þá, sem hafa fullnaðarpróf í þeim 

fræðigreinum, sem þeir eiga aðallega að kenna. Þó má skipa kennara, sem kennt 
hefur í 10 á r  eða lengur sem stundakennari, fastan kennara, þótt ekki hafi hann  
fullnaðarpróf, ef skólastjórn og u insjónarm aður mæla einhuga með því.

Sem fastakennara í skólaverkstæðum má ekki ráða aðra en iðnaðarmenn með 
meistararéttindum.

Iðnaðarm álaráðherra  getur, eftir því sem þörf krefur, sett á fót námskeið fyrir  
kennara við iðnskóla, og má gera þátttöku í slíku námskeiði að skilyrði fyr ir  skip- 
un í fasta kennarastöðu.

1 2 ‘ ,g r -Stundakennarar eru ým ist fastráðnir til þess að kenna sérstakar kennslugreinir 
eða sérstaklega ráðnir til þess að kenna við námskeið. Skólanefnd ræ ður stunda- 
kennara, að fengnum tillögum skólastjóra og skólaum sjónarm anns. Skólanefnd



getur sagt s tundakennurum  upp starfi þeirra með fjögurra  mánaða fj’rirvara, enda 
geta þeir sjálfir sagt upp með sama fvrirvara.

13. gr.
Iðnaðarm álaráðherra  skipar skólastjóra iðnskólanna, að fengnum tillögum 

skólanefndar og um sjónarm nnns skólanna. Skólastjórar þeirra iðnskóla, sem ein- 
göngn hafa nem endur sainkvæmt III. kafla þessara laga, hal'a sömu launakjör og 
skólastjórar gagnfræðaskólanna, ef nemendatalan er að jafnaði 100 eða meira. Sé 
nemendatalan lægri en 100, en meiri en 49, hafa þeir % af fullum launum, og sé nem- 
endatalan lægri en 50, hafa þeir I-: af fullum launum.

14. gr.
Skólastjóri er fyr irm aður kennaranna  og sér uin daglegan rekstur skólans. 

Hann lætur færa skrá yfir nemendur skólaus og fylgist með ástundun þeirra. Hann 
heldur uppi aga og reglu í skólanum og sér uin, að skólinn starfi samkvæmt sett- 
um reglum. Hann hefur umsjón með innanstokksm unum  skólans og áhöldum. Hann 
hefur á hendi reikningshald skólans og fjárreiður. Hann semur árlega skýrslu um 
starf og' rekstur skólans og fjárhagsáætlun fyrir  hann  og einnig aðrar þær skrár og 
skýrslur viðvíkjandi starfi skólans, er ráðunevtið eða um sjónarm aður skólanna 
kann að óska.

15. gr.
Kennurum skólans ber að í'ara eftir reglugerðum hans og fyrirmælum skóla- 

stjóra og skólanefndar. Þeim ber að halda uppi góðri reglu og aga í kennslustund- 
um  sínum. Fastir  kennarar  skulu auk þess vcra skólasljóra til aðstoðar ineð um- 
sjón og daglega stjórn í skólanum.

16. gr.
K ennarar við verklega skóla, sem starfa allt árið, skulu fá 12 virkra daga sumar- 

frí, og auk þess 3 mánuði fri fimmta hvert  ár, til þess að kvnna sér ný jungar í iðn 
sinni utan lands eða innan. Skólastjórar og kennarar iðnskólanna skulu eiga kost á 
styrk til u tanfa rar til náms og athugunar fiinmta hvert ár, 2 3 mánuði í senn, allt
að helmingi kostnaðar, eftir ákvörðun ráðherra.

D. Yfirstjórn og skólanefndir.
17. gr.

Yfirstjórn iðnskólanna er í höndum  iðnaðarm álaráðherra og ráðunevtis hans.

18. gr.
Til eftirilts með skólunuin og til aðstoðar og ráðunevtis um vfirstjó rn  þeirra 

skipar ráðherra um sjónannann . Skal um sjónarm aðurinn  ineðal annars  samræma 
nám sskrá  og p rófkröfnr skólanna eftir því, sem við á, heimsækja hvern skóla ekki 
s jaldnar en einu sinni finnnta hvert ár og vera skólastjórum og skólanefndiun til 
leiðbeiningar og aðstoðar um útvegun áhalda, námsbóka o. fl.

19. gr.
Umsjónarm aður fær þóknun fyrir starf sitt cftir sainkoinulagi við iðnaðarmóla- 

ráðherra. Sem um sjónarm enn skal aðeins skipa menn, sem eru kunnugir iðnaðar- 
námi og iðnfræðslu og þeim kröfuin og skilvrðum, sem fidlnægja þarf  á því sviði.

20. gr.
Heimilt er a tv innum álaráðherra að fela um sjónarm anni iðnskólanna eftirlit og 

samræmingu sveinsprófa.
21. gr.

Hverjum iðnskóla s t jórnar 5 m anna skólanefnd. Skulu 3 nefndarm anna kosnir 
af iðnaðarmannafélaginu á staðnum til þriggja ára í senn, og gengur 1 úr á ári,



fyrstu tvö ár in  eftir hlutkesti. Af hinum  tveimur kýs sveitarstjórn (bæ jars tjó rn) 
annan, í fyrsta  sinn til eins árs og siðan til tveggja ára í senn, en iðnaðarmálaráð- 
herra  skipar h inn til tveggja ára  í senn. Nefndin s tarfar kauplaust, en kostnaður 
við starf hennar telst til rekstrarkostnaðar skólans.

Nefndin kýs sér sjálf formann og ritara.
Ekki m á kjósa kennara  skólans í skólanefndina.

22. gr.
Skólastjóri skal jafnan  mæta á fundum  nefndarinnar, hvort sem hann  er einn 

nefndarm anna eða ekki, nema hann  sjálfur sé umræðuefni nefndarinnar.

23. gr.
Þar, sem það þykir hagkvæmt, má liafa eina skólanefnd fyrir fleiri en einn skóla 

á sama stað.
24. gr.

Skólanefndin á að fylgjast með starfsemi skólans og líta eftir því, að hann  upp- 
fylli þær kröfur, sem gera á til hans, eftir því sem föng eru á. Hún getur sett skóla- 
stjóra og kennurum  starfsreglur, ef hún vill. Hún á rétt á  að gera tillögur um  náms- 
skrá og stundaskrá skólans, en ekki má hún fækka nám sgreinm n né kennslustund- 
um niður ú r  því, sem reglugerð um lágmarkskennslu í skólunum  segir fy r ir  um.

Skólanefnd ber einnig að líta eftir fjárreiðum  skólans og sjá mn, að skólastjóri 
gefi þær skýrslur, sem hann  er skyldur til. Enn frem ur gerir hún  tillögur um styrki 
til nemenda og kennara  og verðlaun til nemenda.

II. KAFLI 
Undirbúningskennsla,

25. gr.
Þar, sem því verður við komið, skal halda námskeið til undirbúnings iðnnámi 

og iðnskólanámi. Námskeiðin standa 1—9 mánuði eftir ástæðum, og má halda þau 
í iðnskólunum sjálfum eða í sérstökmn skólum, sein til þess eru ætlaðir.

26. gr.
Námskeið til undirbúnings iðnnámi heita forskólar, og er tilgangur þeirra  sá, að 

gefa unglingum, sem orðnir eru 14 ára eða eldri, tækifæri til þess að kynnast  verk- 
færum, efni og v innuháttum  í vissum iðn- og iðjugreinum, svo að nokkur reynsla 
fáist um það, hversu hæfir þeir eru til þess að stunda þær iðngreinir sem ævistarf. 
Kennslan er aðallega verkleg í verkstæðisskóla, en einnig kennt bóklega, einkum 
íslenzka og reikningur.

Hvert námskeið forskólans' er 3—9 mánuðir, eftir iðnum og ástæðum.
Vinnutími forskólans skal vera 48 stundir á viku, að meðtöldum bóklegum 

kennslustundum.
27. gr.

Námskeið til undirbúnings iðnskólanámi er eingöngu bóklegt og einkum  í ís- 
lenzku og reikningi. Hvert námskeið er 1—2 m ánuðir eftir þörfum.

28. gr.
Nemendur, sem lokið hafa námskeiði á forskóla með góðum vitnisburði, geta 

fengið nám stimann styttan se.m námskeiðinu nemur, ef þeir fá til þess meðmæli 
skólans.



III. KAFLI 
Skólanám á námstímanum.

(Kvöldskólar.)
29. gr.

í kvöldskólum er iðnneinum kennd teikning, íslcnzka, reikningur, undirstöðu- 
atriði efnafræði, eðlisfræði, efnisfra'ði og bókfærsla, svo og rafniagnsfræði og önn- 
ur sérfra>ði nemendum í hlutaðeigandi iðngreinum, allt eftir nánari  ákvæðuin í reglu- 
gerð. Einnig er heimilt að kenna þar eitt útlent tungumál, ef skólanefnd ákveður.

30. gr.
Kvöldskólinn er að jal'naði 4 ára skóli, og fer kennslan fram á kvöldin, 10—15 

stundir á viku, 4— 7 mánuði ársins. Kennslustundir mega þó ekki vera undir 720 
og ekki v fir  1200 allan námstímann. Heimilt er, að duglegir nemendur og nemendur, 
sem hafa góðan undirbúning, ljúki nám inu á styttri tíma, ef þeir fullnægja þeim 
kunnáttukröfum , sem gerðar eru til burtfa rarp rófs  frá skólanum. Einnig er heimilt, 
að kennslan fari fram á daginn 1—2 mánuði á ári eða 1—2 daga í viku, þar sem at- 
vinnuskilvrði og aðrar aðsta'ður eru þannig, að það telst hagkvæmara.

31. gr.
Kvöldskóla m á setja á fót þar, sem svo rnargir iðnnemar eru, að hægt sé að 

mynda fyrsta bekk annað hvert ár með 10 nemendum eða fleiri. Rétt er, að ekki 
séu fleiri en 25 nem endur í bekk. Þó er skólanum skvlt að taka við öllum iðnnem- 
um á staðnum, ef þeir sækja um skólavist. Einnig er heimilt að taka aðra nemendur 
í skólann, ef húsrúm  og ásta 'ður leyfa, en að sjálfsögðu ganga reglulegir iðnnemar 
fvrir.

32. gr.
Meisturum í iðnaði er skylt að tilkvnna skólastjóra, þegar þeir gera samning 

við nýja lærlinga, og senda þá til innritunar og skólanáms næst þegar byrjunarnám  
í skólanum er auglýst. Einnig ber þeim að tilkvnna, ef nemandi liættir iðnnámi eða 
getur ekki haldið áfram  skólanámi af öðrum ástæðum. Ber skólanum að balda skrá 
yfir  skólaskylda iðnnema samkva*mt þessum tilkynningum.

IV. KAFLI 
Skólanám eftir námstímann.

(Mei sta r a sk ó I i n n .)
33. gr.

F y rir  iðnaðarm enn, sem lokið hafa iðnnám i og iðnskólaju'ófi, skal koma á 
fram haldsfræðslu , ja fn sk jó t t  og tök eru á, sem reglulegum fram haldsskóla og 
nám skeiðum . Kennsluna má miða við einstaka iðngrein eða flokk af skyldum 
iðnum, og má kenna að kvöldi til eða á daginn, cftir ásla 'ðum.

34. gr.
Kennslan er bæði bókleg og verkleg. í bóklegum fræðum  skal kenna íslenzku, 

reikning, teikningu, efna- og efnisfræði, kostnaðarre ikning  og bókfærslu. Einnig 
m á kenna helztu atriði hagfræði og iðnlöggjafarlandmælingar, h já lp  í viðlögum 
og 1 eða 2 útlend mál.

35. gr.
Kenna skal verklega í t i lraunastofum  og nám skeiðum . Skal e inkum  kenna 

sérs takar  v innuaðferðir og meðferð véla, verklæ ra , áhalda og efnis. Fræðilegar 
skýringar ber að gefa samhliða kennslunni.



36. gr.
S tutt námskeið, bæði verkleg og bókleg í e instökum  nám sgreinum , eru ætluð 

þeim, er vilja afla sér au k in n ar  fræðslu í ákveðnum  greinum. P róf eru ekki haldin 
að loknum  þessuin nám skeiðum , en vottorð gefin um þátt töku  í þeim.

37. gr.
Hinn reglulegi fram haldsskóli er æ llaður þeim, er vilja búa sig undir  mcist- 

arapróf eða fonnannsstö rf .  Hann er eins árs dagskóli- með 44 s tunda  vikukennslu  
í 7— 8 mánuði, eða 3 ára kvöldskóli með 15 s tunda  kennslu  á viku í 7— 8 mánuði 
á ári. Þó má, er sérstakar ás tæ ður þykja til, lengja skólann um  allt að helmingi 
fyrir  vissar iðngreinir. Að nám i loknu skal huldið b u r t fa ra rp ró f  og þeim, er stand- 
ast prófið, afhent burtfa ra rsk ír te in i  frá skólanum. R áðherra  setur með reglugerð 
nánari  ákvæði um inntökuskilyrði í skólann og nám ssk rá  og jirófkröfur við hann.

38. gr.
F ram haldsskóla  og nám skeið má halda i læ rlingaskólunum , þar sem því 

vcrður við komið, eða í sérstökum  skólum. Sé fram haldsskóli í lærlingaskóla, 
skal skólastjóri hans  hafa  einn fjórða af launum  sínum  til viðbótar sem þóknun  
fyrir  s t jó rn  fram haldsskólans. Sama gildir, ef forskóli er í lærlingaskóla, að þá 
fær skólastjóri t ilsvarandi launauppbó't.

39. gr.
Lög þessi öðlast gildi þann  1. júlí 1941 og kom a lil fram kvæm da 1. október 

næst á eftir.
G r e i n a r g e r ð .

Frv. þetta barst nefndinni svo seint, að lillar l ikur voru ta ldar til að það 
m undi ná  fram  að ganga á þessu þingi. Nel'ndin telur þó rétt, að það komi fram, 
en nefndarm enn  áskilja  sér að öllu leyti óbundnar h endur um  einstök atriði frv., 
—  Frum varp ið  er sent nefndinni frá Landssam bandi iðnaðarm anna, og fylgdu 
því svo hljóðandi skýringar:

L andssam band iðnaðarm anna  hefur á undan fö rn u m  árum , bæði á iðnþing- 
unum  og u tan  þeirra, haf t  lil meðferðar, hvernig bezt yrði komið fyrir  skipun 
iðnfræ ðslunnar hér á landi. Er þar við ým sa örðugieika að etja, eins og við er 
að búast, í jafnstóru  og strjálbýlu landi og vegna h innar  hröðu, eu að sumu leyti 
óvissu þróunar, sem iðnaðarsta rfsem in  hér er nú í. Engin  lög eða regiur hafa hing- 
að til verið sett um skólahald hér á þessu sviði, og má þó ekki seinna vera, eins 
stór þá t tu r  og iðnaðurinn  er nú orðinn í a tvinnulífi þ jöðarinnar,  og því mikils- 
vert, að iðnaðarm enn fái sæmilegan und irbúning  undir  lífsstarf sitt. Að vísu sam- 
þykkti iðnþingið fyrir 8 á rum  síðan nám ssk rá  fyrir iðnskólana, og' heflir verið 
farið eftir henni í aðalatriðmn síðan við alla skólana, sem nú eru 7 starfandi, en 
önnur alm enn ákvæði um störf þeirra eru ekki til.

Við samningu þessa frumvarps hefur verið stuðzt við þá reynslu, sem fengin 
er bæði hér á landi og á Norðurlöndum  yfirleitt um rek s tu r  iðnskóla, en allt 
miðað við hérlenda s taðháttu  og þarfir.

Um einstakar greinar frumvarpsins skal þetta tekið fram:
Um 1. gr.: Heitið iðnskóli er hér notað sem sameiginlegt heiti uin alla þá 

skóla, er búa iðju- og iðnaðarm enn  undir  ákveðin próf eða veita kennslu  í fræði- 
legri tækni sem fram hald  af venjulegu iðnnámi. E r ekki sjáanlegt, að annað  heiti 
sé hen tugra  eða heppilegra, frá hvaða sjónarm iði sem málið er skoðað. Ef fleiri 
en ein gerð skóla er s ta rf ræ k t í sama húsi, og til aðgreiningar að öðru leyti, eru 
undirbúningsskólarn ir  kallaðir forskölar, skólar |>ei r, sem kenna bókleg fræði og 
teikningu samhliða iðnnám inu, iðnnám sskólar. og f ram haldsskó la rn ir  meistara- 
skólar. S tutt námskeið verða að sjálfsögðu kennd við þ;er iðnir, sem þau eru hald- 
in  fyrir, eða silt sérstaka verkefni, og þurfa ekki önnur heiti.

Um 2. gr.: Æ tlazt er til þess, að verldeg kennsla  verði í fo rskólunum  að



n okkru  leyti, í sérskóluni e ins takra  iðna og í tilraunastoí'uni m eistaraskólans, auk  
s tu t tra  verklegra námskeiða, sem sett eru  á fót fyrir  e ins takar iðnir eða starfs- 
greinir. En allt nám  í skólunum  þarf  að vera í sem n án u s tu  sainbandi við hið 
daglega s ta rf  á v innustöðuin  a tv innufy rir tæ k janna .

Skólarnir eiga að tak a  við hver af öðrum. Forskó larn ir  eru reynsluskólar. 
Iðnnám  og iðnnám sskó lar  tak a  við af þeim. P róf þaðan  eiga að veita aðgang að 
m eistaraskólanum , vélstjóraskólanuin, ra fm agnsfræ ðiskó lanum  og öðrum  hlið- 
stæðum  skólum.

Um 4. gr.: í um ræ ðum  um fyrirkom ulag skólanna hafa  s terkar radd ir  komið 
fram  um  það, að ré ttast  sé, að ríkið kosti þá að öllu leyti eins og aðra  sérskóla, og 
beri því að afhenda rík inu  þá skóla, sem þegar eru til. Á þessa skoðun getum  við 
ekki fallizt. Sveitarfélögin hér, kaupstað i og k au p tú n  sk ip tir  það miklu, að at- 
vinnulíf  þeirra  þróist og blómgist, og þá iðnaður og ið ja  ekki síður en annað. 
Þeim  ber því að tak a  sinn jiátt í uppeldi og fræðslu h in n a r  uppvaxandi iðnaðar- 
stéttar. Á h in n  bóginn er um sjón  t)g fram kvæ m d þessara mála bezt kom in í 
hö n d u m  ið n aðarm anna  s já lfra  og trú n að a rm an n a  þeirra, og því rétt, að þeir eigi 
þá t t  í s to fnun  skólanna og rekstr i.  En  með þessu móti getur enginn aðilanna út 
af fyr ir  sig á tt  skólana, og fer því bezt á því, að þeir séu s jálfseignarslofnun, er 
sé reist og rek in  með ákveðnu framlagi frá  þessum  þ rem u r aðilum. Á h in n  bóg- 
inn  virðist ekki ástæða til þess að meina e instökum  iðnfélöguin, fy r ir tæ k ju m  eða 
s to fnunum  að stofna og reka sína eigin skóla, en ekki virðist rétt, að slíkir skól- 
a r  fái opinbera v iðurkenningu  og styrk, nem a þeir séu háðir opinberu eftirliti 
og starf i  sam kvæ m t anda og ákvæðum  þessara laga.

Rétt virðist að heimila fám ennum  k au p tú n u m  að hafa félag við nærliggjandi 
sveitir og k au p tú n  um  stofnun  og rek s tu r  iðnskóla.

Um 5. gr.: Þessi skipting stofn- og rek s tra rk o s tn að a r  skólanna byggist á 
sömu a thugun  og getur 11111 í 4. gr. Athugað hefur  verið, hvort un n t  væri að miða 
rík iss ty rk inn  við fjölda nem endastunda  hvers skóla eins og í Danm örku, en það 
m yndi læ kka s ty rk inn  til h inna  sm ærri skóla úti 11111 land n iður ú r  því, sem nú 
er, eða hæ kka  h ina  um  skör fram. Sú leið hefu r  því ekki þótt fær. Vorið 1939 var 
safnað skýrslum  um  nem endafjö lda og kostnað við iðnskólana ár in  1934— 1939. 
Árin 1934— 1936 voru iðnskólar s tarfandi í Reykjavík, Hafnarfirði, Vestmanna- 
eyjum, Akureyri og ísafirði, árið 1936 bæ ttus t  við skólar á Akranesi, Siglufirði 
og E yrarbakka ,  og í Keflavík starfaði skóli ve tu rna  1935— ’36 og 1936— ’37. í 
ef tirfa rand i yfirliti er Keflavíkurskólinn ekki ta linn  með, og á E y ra rb ak k a  var 
kenn t 2 m ánuði í dagskóla í stað kvöldskóla allan veturinn. Hefur það reynzt 
hentugra , því um  m ið jan  vetu rinn  hefur  verið lítið að gera fyrir  m eis tarana og 
nem endur þeirra, en erfitt að smala nem endum  sam an  úr tveiin sýslum (Árnes- 
og R an g árv a lla ) , nem a þeir séu um  k y rr t  á skólastaðnum  og héldu sig þá alveg 
að skólanám inu  á meðan. Sá skóli er því ekki ta l inn  með, þar sem getur um 
fjölda kennslustunda. Skólinn á ísafirði sendi ekki reks trarre ikn inga  og er því 
ekki með í yfirliti um kostnað og stvrki, og Revkjavík er tekin sér. F járhagsvfir- 
litið næ r því aðeins yfir 3 skóla 2 fyrstu  ár in  og 5 þ r jú  þau síðari.

I. Iðnskólar utan Reykjavíkur.
Ár 1934 -  5 1 9 3 5 - 6 1936— 7 1 9 3 7 - 8 1938 9 Atlis.

Tala iðnnema ............. 96 85 127 128 115 í 7 skólum seinni ár.
'I'ala annarra  nemenda 133 92 115 141 143 I 5 skólum seinni ár.
Kennsluvikur ............. 22 22 22 22 22 Meðaltal 6  skóla.
Kennarar ..................... 27 24 38 35 39 Samtals í  4— 6  skólum.
Rekstrarkostnaður . . 13000 13500 16500 18500 18500 Samtals í  3— 5 skólum.
Ríkisstyrkur ............... 4550 5150 5900 7100 7400
I’æ jars tv rku r  ............. 2950 2550 3250 3150 3450
Skólagjöld á nem, . , . 60 60 70 70 70 Meðaltal 5 skóla.



II. Iðnskólinn í Reykjavík.
Ár 1 9 3 4 - 5 1 9 3 5 - 6 1936 7 1937— 8 1 9 3 8 - 9 Aths.

Tala iðnnema ............. 200 216 228 203 213
Tala annarra  nemenda 2 2 6 5 4
Kennsluvikur ............. 28 28 28 28 28 Próftím ar meðtaldir.
K ennarar ..................... 16 18 20 20 21
Rekstrarkostn. alls . . 81000 88000 28000 29000 33000 Húsaleiga meðtalin.
R íkisstyrkur ............... 6500 6500 6500 6500 6500
R æjarstvrkur ............. 4000 4000 5000 6000 10000
Skólagjald á nein. ..  . 76 75 70 70 ’ 79 Meðaltal.
K ennaralaun ............... 18810 19010 18670 18080 19250 Skólastj. meðtalinn.
Viðhald og endurbót 

húss og áhalda . . 2405 5822 2148 4580 3390
Annar rekstrarkostn. . 4140 6082 4052 5013 6660 Án húsaleigu.

í öðrum kostnaði er meðtalið hiti og ljós, ræsting, prentun, pappír, sími, auglýs- 
ingar, opinber gjöld af húsinu, vátryggingar o. fl. Ef tekið er meðaltal þessara 5 ára, 
sést, að samkvæmt tillögum frumvarpsins hefðu ríki og bær átt  að greiða að 
meðaltali rúm ar 11000 kr. í stvrk til skólans hvert ár, en annar  kostnaður, sem yrði 
að fást með skólagjöldum nemenda, er að meðaltali 11111 f>200 kr., eða tæpur helmingur 
á móti styrk hvors opinbers aðila. Ef leigja þyrfti húsnæði handa skólunuin, vrði 
s tyrkur þess opinbera þeim m un hærri sem húsaleigunni næmi, að frádregnum  opin- 
berum gjöldum og viðhaldi hússins. Ef sömu hlutföll eru talin eiga við fvr ir  skóla 
utan Reykjavíkur, verður meðaltal af árlegum kostnaði hvors aðila, ríkis og bæjar- 
félaga, vegna reks trar  iðnskólanna 11111 20000 krónur, í stað 15000 nú, og er þá húsa- 
leiga reiknuð með við alla skólana. (H eildarkostnaður öll 5 árin  um 240000, eiginn 
kostnaður 40000.)

Um 7. gr.: Hið verklega starf í atvinnulifi þ jóðarinnar þróast að sjálfsögðu eftir 
því, sem aukin þekking og viðskiptalifið heimtar, og er því nauðsvnlegt og sjálfsagt, 
;:ð fræðslu hinna iingu iðnaðarm anna verði hagað eftir þvi og í nánu samstarfi við 
þær atvinnugreinar, cr fræðslunnar eiga að njóta.

í kvöldskólanum er ekki gert ráð fvrir  öðrum verklegum æfingum en teikning- 
11111, en í sérskólum, forskólum og nieistaraskólanum verður að sjálfsögðu um verk- 
Jega kennslu á ýmsum sviðum að ræða.

Ekki virðist unnt að gera þær k rö fu r  11111 undirbúningsnáni undir inntöku í kvöld- 
skólana, að nem endurnir hafi þá kunnáttu  í íslenzku og reikningi við inngöngu í 
skólann, að hún geti talizt nægileg eða viðunandi fvrir  þá sem starfandi og útlærða 
iðnaðarnienn. Verður því óhjákvæmilegt að kenna þær nám sgreinar í gegnum alla 
skólana. Allmikil re ikningskunnátta  er ölluni iðnaðarm önnum  nauðsynleg, og því 
meiri, sem þeir hafa ábvrgðarmeiri störl’ með höndum, og mjög léleg frammistaða í 
islenzku er þeiin ekki sæmandi.

Um 8. gr.: Vegna samræmis i starfi h inna ýmsu skóla verður að teljast a'skilegt, 
að kennslubækur og áhöld séu eins eða svipað við alla skólana, og sé því heimilt að 
löggilda áhökl og kennsluha 'kur í því skyni.

Um 9. gi\: A burtfa rarskír te in i skóla er ekki unnt, sanira'inis vegna, að tilgreina 
aðrar prófeinkunnir en þær, sem gefnar eru fvrir prófraun  annaðhvort í skólanum 
sjálfum eða alveg hliðsta'ðum skólum með sömu prófkiöfur.

Uni 10. gi\: Það er mikill hemill á starfscmi skóla og starfsauki fvrir  skólastjór- 
ann að hafa cnga fasta kennara. Að vísu verður því ekki við komið við aðra iðnskóla 
en þá stærstu að hafa fasta kennara, vegna þess hve kennslustundir i hverri grein 
verða fáar, en sjálfsagt virðist að ráða fasta kennara  við þá skóla, sein að jafnaði 
hafa 11111 30 vikustundir í þeim námsgreinum, sem einn kennari getnr kennt, ef skól- 
inn starfar ckki skemur en ö mánuði ársins.



Um 11. gi\: Fullnaðarpróf þýðir hér kennarapróf í hóklegum fræðum og meist- 
arapróf eða hærra tekniskt próf fyr ir  kennara  í teikningu og verklegum greinum. 
Sanngjarnt virðist að gera þá undantekningu, sem i greininni er gerð uiii þá, er lengi 
hafa kennt einhverja námsgrein og getið sér gott orð sem kennarar.

Um 13. g r . : Ef nemendatalan í kvöldskóla er neðan við 100, er skólastjórastarfið 
ekki fullt starf. Skólastjórinn má aldrei kenna svo mikið, að hann  hafi ekki 1 - 2  
tíma lausa á hverjum  degi á kennslutíma skólans, til viðtals við kennara  og nem- 
endur. í kvöldskóla, þar sem kennt er tvo tím a á kvöldi, og skólinn s tarfar í 4 bekkj- 
um, ætti skólastjórinn ekki að kenna m eira en 1 tima á dag. Hann getur því ekki gert 
skólastjórastarfið  að fullu starfi með aukinni kennslu. Á hinn bóginn eru litlar líkur 
til þess, að skóli með 50— 100 nemendum geti haft nokkurn  fastan kennara, og verður 
þá skólastjórastarfið  það mikið, að rétt er að launa það svo, að í það fáist sæmilegir 
menn.

Um 16. g r . : Nauðsvnlegt er, að fastir kennarar við iðnskólana, bæði í verklegum 
og bóklegum kennslugreinum, geti farið utan öðru hverju  til þess að kynnast þróun 
siðustu á ra  í kennslugreinum sinum, og fái liæði frí og styrk til slíkra utanfara. 
S tundakennarar skólanna verða af tur  á móti að fylgjast með þessari þ róun í starfi 
þeirra, þar sem þeir hafa sitt aðalstarf eða fasta stöðu.

Um 18. og 19. g r . : Eins og að fram an getur, þá hefur hingað til að mestu verið 
farið eftir nám sskrá  þeirri, er samþvkkt var á iðnþinginu 1933, en engu að síður hefur 
þó verið nokkurt  misræmi í því, hvað skólarnir hafa kennt og hve m iklar k rö fu r  hafa 
verið gerðar í hverri námsgrein. Þetta þarf að samræma eftir því, sem unnt er, og 
þarf til þess einhverja miðstoð, sem hefur vald og kunnáttu  til. Auk þess verður óhjá- 
kvæmilegt fyrir  rík isstjórn  og Alþingi að hafa einhvern kunnugan  m ann til ráðu- 
neytis um þessi mál, og hin ir  smærri skólar þurfa  ráða og aðstoðar um m argt í starfi 
þeirra, og þurfa  þá að geta snúið sér til einhvers, er þekkir vel til iðnfræðslum álanna 
og hefur yfirlit vfir þau. Starf um sjónarm annsins  er þó ekki það mikið, að það þurfi 
að vera aðalstarf mannsins, og er því rétt að heimila ráðherra að semja við hann um 
þóknun fy r ir  það.

Um 20. g r . : í lögum um iðnaðarnám  er heimilað að skipa eftirlitsmann með 
sveinsprófum. Þetta hefur ekki koniið ti! fram kvæm da enn þá, og virðist hagkvæmt, 
að um sjónarm aður skótanna hefði það með höndum  eftir þvi, sem þurfa þykir.

Uin 21. g r . : Þótt skólarnir verði að mestu kostaðir af opinberu fé, og þeir aðilar, 
ríki og sveitarfélög, sem það gera, verði að sjálfsögðu að hafa fulltrúa í stjórn skól- 
anna, þá niuiiu flestir geta fallizt á, að heppilegast sé, að meiri hluti skólastjórnar sé 
valinn af iðnaðarm önnum  sjálfum án tillits til stjórnmálaskoðana. E r nauðsynlegt, 
að meiri hluti skólanefndar sé inenn, sem hafa þekkingu á þeim kröfum, sem til 
fkólanna ber að gera, og fylgjast með í þróun iðnaðar og iðnfræðslu.

Um 22. g r . : í Noregi og Danmörku er gert ráð fyr ir  því, að skólastjóri sé sjálf- 
k jörinn  í skólastjórnina. Hér er gert ráð fyrir, að það sé óbundið.

Um 25—28. g r . : F rá  barnaskólunum  koma unglingar svo misjafnlega undirbúnir, 
að það hefur tafið skólastarfið stórlega að taka þá beint úr barnaskólunum  inn í iðn- 
skólana. E r því óhjákvæmilegt að þeir, sem siðri eru að undirbúningi, eigi þess ein- 
hvern kost að búa sig undir  skólann. Oftast nær er óþarft að eyða heilum vetri í 
þann  undirbúning, og nægir venjulega 1 —2 mánuðir, sem þá er heppilegast að hafa 
í sambandi við sjálfa iðnskólana.

Hingað til hefur frændsemi og kunningsskapur ráðið vali iðnnenia í iðngrein- 
irnar, en ekki áhngi eða hegurð unglinganna. Árangurinn hefur ekki ávallt farið að 
óskum og því m iður oft orðið sá, að full nauðsyn virðist til, að á því verði nokkur 
breyting. Það þarf að athuga áhuga og iðnhæfni unglinganna á sem flestum sviðum, 
og eru verklegir forskólar langheppilegasta Ieiðin til þess. Auk þess hafa þessir for- 
skólar þann kost, að veita unglingum, sein ekkert hafa að gera, atvinnu og að halda 
þeim frá götulífi, seni getur verið þeim misjafnlega liollt.



Rétt er að þeir, sein reynast vel í fnrskólunnm og læra jiar unclirstöðuatriði ein- 
hverrar iðnar, fái nám stímann styttan sem því neinur.

Um 29.—32. gr.: Hér er gert ráð fyrir  sömu nám sgreinum  og tilskildar eru í náms- 
skrá iðnþingsins frá 1933. S tundafjöldinn á viku er nokkuð m ism unandi eftir bekkj- 
uin, og skólatíminn getur verið m ism unandi eftir staðháttuni og iðnum. í verstöð- 
uin t. d. verður skólahaldi að vera lokið áður en aðalveiðiannir hefjast.

Lágmark kennslustundanna svarar til 180 stunda á ári, eða 10 stunda kennslu á 
viku í 18 vikur, en hám arkið  til 12 stunda á viku í 2ö vikur, og eru þá próf ekki með- 
lalin.

Um 33.—39. g r . : Þeir framhaldsskólar, scm hér eru lil nú fvr ir  iðnaðarmenn, eru 
vélstjóraskólinn og rafniagnsdeildin. í öðrum iðngreinum er enginn skóli hér, og 
verða því alJir, sem vilja afla sér meiri m enntunar en kvöldskólinn veitir, að fara 
u tan  til framhaldsnáms. Hér er full þörf á aukinni fræðslu fyr ir  iðnaðarmenn, eink- 
um hyggingaiðnaðarnienn, enda fa rnar  að koma fram ákveðnar raddir  um það, að 
ekki fái hér eftir aðrir  m eistarabréf í bvggingaiðnaði en þeir, cr lokið hafa meistara- 
prófi, bæði verklega og bóklega.

Hér cr ekki gert ráð fvrir  iðnfræðaskóla, 3 á ra  dagskóla á við iðnfræðaskóla 
erlendis, heldur eins árs framhaldsskóla. Æ ttu  þeir, er lokið hafa prófi þaðan, að 
standa betur að vígi sem sjálfstæðir a tv innurekendur en hinir, sem venjulega vantar 
þekkingu í vm.su því, er nauðsynlegt er að vita til þess að geta stjórnað atvinnu- 
rekstri svo vel fari.

Fram haldsskóii og forskóli m undu auka injög á starf skólastjóra kvöldskólans, 
og er því sanngjarnt, að hann  fái aukaþóknun fvrir.


