
Ed 146. Framhaldsnefndarálit
um frumv. til 1. uni íþróttaskóla íslands.

Frá menntamálanefnd.

Eftir að Jóhann Jósefsson hafði tekið sæti i nienntaniálanefnd, tók hún málið að 
nýju til meðferðar. Fékk h ú n .á  fund sinn Guðmund Kr. Guðmundsson, formann 
íþróttaráðsins; Benedikt G. Wáge, form ann íþróttasam bandsins; Erling Pálsson, 
varaform. 1. S. I., og Jón Þorsteinsson íþróttakennara. Ræddi nefndin málið ýtarlega 
við þessa menn. Gáfu þeir allir m ikilsverðar upplýsingar um ýmis atriði. Voru allir 
þessir íþróttaleiðtogar mjög hlynntir því, að málið næði fram að ganga á þessu þingi, 
en óskuðu að geta rætt það bæði í stjórn f. S. í. og félagi íþróttakennara í Reykjavík. 
Hafa nú komið rökstudd nieðmæli með frv. frá báðum þessum aðilum, og fylgja þau 
með þessu áliti.

Einn af nefndarmönnum (BSt) var fjarstaddur, er málið var tekið til meðferðar 
að nýju, en hinir nefndarm ennirnir komu sér saman uni að mæla með því, að frv. 
verði samþ. ásamt brtt. á þskj. 54, með eftir farandi

BREYTINGUM.
1. Við brtt. 54, 3. B. A eftir orðinu „líkamsfræði“ komi: kennslufræði.
2. Við brtt. 54, 6. í stað orðanna „og 3. maður, er kennslumálaráðuneytið tilnefnir“ 

koini: og þriðji maður, annaðhvort læknir eða forustum aður i íþróttamálum, til- 
nefndur af kennslum álaráðherra.

Alþingi, 9. apríl 1942.

Jónas Jónsson, 
form., frsm.

Jóhann Jósefsson, 
fundaskr.



Fylgiskjal I.

IÞRÓTTASAMBAND ÍSLANDS (í. S. f.)
Reykjavík, 4, april 1942.

Til m enntamálanefndar efri deildar Alþingis.

Hr. form. Jónas Jónsson, alþm., Reykjavík.
Vér höfum haft til athugunar frum varp til kiga um íþróttakennaraskóla íslands, 

er þér hafið sent oss til umsagnar. Höfum vér rætt frum varpið á nokkrum  fundum 
og leyfum oss hér með að senda yður álit vort.

Stofnun íþróttakennaraskóla hér á landi er að vorum dómi hið mesta nauð- 
synjamál fyrir líkamsmenningu landsmanna, og þá fyrst og fremst fyrir íþróttakenn- 
ara og þjálfkennara í hinum ýmsu íþróttagreinum, sem þar eiga að geta fengið full- 
gilda íþróttamenntun. Þá má og gera ráð fyrir, að mikill sparnaður verði að því i 
framtiðinni, að íþróttakennarar vorir geti fengið sem fullkomnasta íþróttam enntun 
hérlendis, þó að vísu megi gera ráð fyrir því, að einhverjir íþróttakennarar fari utan 
til framhaldsnáms eða háskólanáms í iþróttum.

Á síðari árum hefur það háð nokkuð starfsemi sambandsfélaga íþróttasambands 
íslands (í. S .!.), hve fátt hefur verið af velmenntuðum þjálfkennurum  t. d., sem gætu 
farið víða um landið til námskeiðahalds hjá hinum ýmsu félögum, er íþróttir iðka. 
En með þessu frumvarpi, ef fram nær að ganga, yrði ráðin bót á þessum þjálfkenn- 
araskorti, þar sem gera má ráð fyrir, að margir ungir íþróttam enn vildu læra til hlitar 
ýmsar séríþróttagreinir, svo að þeir vrðu fullfærir að kenna íþróttamönnum og þjálfa 
þá eftir réttum reglum.

Sama máli má raunar segja að gegni um iþróttakennara almennt, er á hinum 
fyrirhugaða skóla ættu að fá þá fullkomnustu íjnóttam enntun, sem hér yrði völ á, 
og ætti þá að vera tryggt, að nægilega margir íþróttakennarar bættust við til starfa 
í hinum ýmsu skólum landsins.

Af þeim ástæðum, er að fram an getur, erum vér því eindregið fylgjandi, að fyrir- 
hugaður íþróttakennaraskóli íslands verði stofnsettur sem allra fvrst og starfræktur 
af ríkinu, eins og frumvarpið gerir ráð fyrir.

Vér teljum, að skólinn eigi að stofnast og starfa þar, sem bezt skRyrði eru fyrir 
hendi, jafnt um kennaraval sem íþróttam annvirkja (fimleikahús, leikvangur, sund- 
laug o. s. frv.), og gerum vér ráð fyrir, að slikur iþróttakennaraskóli yrði í framtíð- 
inni í höfuðstað landsins, eins og önnur a'ðstu m enntasetur vor, þegar öll skilyrði 
fyrir skólann eru orðin betri en þau nú eru. í því sambandi má geta þess, að setuliðin, 
sem hér eru, hafa lagt undir sig hið fyrirhugaða íþróttahverfi vestan undir Öskju- 
hlíðinni, þar sem ýmsum íþróttam annvirkjum  var ákveðinn staður í framtiðinni.

Eins og sakir standa mun eigi vera völ á heppilegri stað fyrir iþróttakennara- 
skóla íslands en að Laugarvatni, eins og 1. gr. frum varpsins gerir ráð fyrir, sérstak- 
Iega þar sem og gert er ráð fyrir, að uni heimavistarskóla sé að ræða. Verður þó ekki 
hjá því komizt að gera þar ým sar umbætur, svo skólinn fái strax í byrjun sem full- 
komnastan aðbúnað fyrir nemendur sína. Það þarf að stækka sundlaugina, sem þar 
er, eða byggja aðra nýja, stækka fimleikahúsið og byggja góðan leikvöll fyrir frjálsar 
íþróttir og ýmsa lcnattleika; en nægilegt landrými er fvrir þessi m annvirki þar eystra, 
svo sem kunnugt er.

Þá viljum vér benda á, hvort ekki sé heppilegra og farsælla í fram tíðinni að hafa 
námsthnann lengri fyrir iþróttakennarana en gert er ráð fyrir í frum varpinu (4. gr.), 
t. d. að námstíminn yrði 2 ár, þ. e. tvisvar sinnum 9 mánuðir, en að námstími þjálf- 
kennaranna í hinum ýinsu iþróttagreinuin verði 9 mánuðir, eins og fhitningsm aður 
frumvarpsins gerir ráð fvrir. Þá álítum vér nauðsynlegt að hafa fasta kennara skól- 
ans a. m. k. fjóra (þar af einn kvenkennara), vegna þess hve námsgreinar skólans 
verða margar (sbr. 3. gr.), því gera má ráð fyrir, að erfitt verði að fá nægilega marga



stundakennara við skólann austur á Laugarvatni, nema með ærnum kostnaði. Teljum 
vér því heppilegra að hafa strax i bvrjun fastakennarana fjóra.

l'm  fram tíðarstjórn skólans virðist oss æskilegast að hafa þriggja m anna nefnd, 
eins og 7. gr. frv. ákveður, en að nefudin verði þannig skipuð: íþróttafulltrú i ríkisins 
sé form aður hennar, annar meðstjórnandi sé tilnefndur af íþróttakennarafélagi ís- 
lands, en hinn þriðji maður stjórnarnefndar skólans af íþróttasam bandi íslands, og 
er það vegna hinna væntanlegu þjálfkennara áhugamanna.

Þá viljum vér vekja athygli á því, að mjög vel þarf að vanda til reglugerða þeirra, 
sem 5. gr. frv. gerir ráð fyrir, að settar verði.

Að lokum viljum vér geta þess, að sambandsfélög í. S. í. eru nú 121 að tölu með 
yfir lö þúsund félagsmenn viðsvegar um landið. Leggja sambandsfélög vor stund á 
ým sar íþróttir, eins og 5. gr. meðf. laga í. S. í. sýnir. Væntum vér, að mörg félaganna 
neyti hinnar bættu aðstöðu, ef skólinn verður stofnaður, og sendi áhugamenn sína 
þangað til náms, og kenni þeir síðan félögum og þjálfi, hver i sínum heimahögum, 
því fæst félaganna hafa fasta íþróttakennara, svo sem fyrr segir.

Vér erum flutningsinanni þakklátir fyrir frum varp þetta og væntum, að háttvirt 
Alþingi, er nú situr, samþykki frum varpið með þeim breytingum, sem hér er farið 
l'ram á, að gerðar verði.

Virðingarfyllst. 

f. h. íþróttasam bands íslands

Ben. G. Wáge, Erlingur Pálsson. Frím ann Helgason. 
forseti I. S. í.

Sigurj. Pétursson. Þ. Magnússon.

Fylgiskjal II.
Reykjavík, 9.—4. 1942.

Herra alþingismaður Jónas Jónsson.
Samkvæmt ósk yðar hefur frum varp til laga um íþróttakennaraskóla íslands 

verið til umræðu á almennum fundi í íþróttakennarafélagi íslands 7. apríl 1942 í 
Reykjavík.

Fundurinn flytur yður sínar beztu þakkir fyrir flutning þessa fruinvarps og ann- 
an undirbúning málsins.

Fundurinn samþykkti að láta í ljós eftirfarandi álit sitt á frum varpinu:
1. Vér erum samþykkir því, að væntanlegum iþróttakennaraskóla sé valinn staður 

að Laugarvatni, þar eð enginn staður mun fullnægja betur kröfum  um skilyrði 
til íþróttanáms en Laugarvatn. Vér viljum þó leggja sérstaka áherzlu á, að nauð- 
synlegt er, að varið sé allmiklu fé til bygginga á iþróttam annvirkjum  á Laugar- 
vatni, svo sem íþróttavallar, sundlaugar og umbóta á íþróttasal. Þessar umbætur 
þarf að hefja nú þegar í sumar og ljúka eins miklu og auðið er fvrir komanda 
haust.

2. Verksvið hins fyrirhugaða skóla hlýtur að verulegu leyti að miðast við núverandi 
þarfir skóla í samræmi við okkar staðhætti og kennslu í íþróttafélögum.

3. Skólanum er ætlað að starfa í þrem deildum.
a. Ivennaradeild.

Til þeirrar deildar verður að vanda þegar frá byrjun og stefna að því 
inarki, að þeir einir stundi þar náin, sem hlotið hafa kennaramenntun, lokið 
stúdentsprófi eða hlotið aðra menntun, sem telja má jafngilda. Kennsluna 
sjálfa verður að miða sem mest við þær kröfur, sem aðrar þjóðir gera til slíkra 
stofnana, er reknar eru í sarna tilgangi, og svipaða timalengd.

b. Önnur deild skólans, sem miðast við áhugamenn, hlý tur að verða nokkuð 
með öðru sniði. Inntökuskilyrði væg, t. d. eins vetrar nám við héraðsskóla. 
Kennslu i deildinni verður að miða við undirbúningsþroska og því nauðsyn-



legt að kenna fleiri námsgreinar en þær, sem heyra beint undir íþróttanám, 
t. d. íslenzku, íslenzk fræði o. fl. Burtfararpróf úr þessari deild verður því 
að vera í öllum atriðum vægara, enda gefur það ekki réttindi til kennslu við 
skóla, hcldur verði starfssvið slíkra kennara íþróttakennsla hjá ungmenna- 
og íþróttafélögum.

c. I þriðja lagi haldi skólinn styttri námskeið fyrir íþróttamenn, er löngun hafa 
til að öðlast tækni í einhverri íþróttagrein til hlítar. Slika kennslu þurfa að 
annast þeir beztu menn, sem völ er á til kennslu í hverri grein. Þessi deild 
setur hvorki inntökuskilyrði eða gefur kennsluréttindi.

4. Skólinn skal rekinn að öllu leyti á kostnað rikisins. En þar sem íþróttasam band
íslands hefur farið þess á leit, að það fái að tilnefna einn m ann í skólanefnd,
óskum vér, að iþróttakennarafélagið fái að gera slíkt hið sama.

5 . Námsgreinar skólans skulu vera:
a. I bóklegum fræðum: Liffærafræði, lífeðlisfræði, fimleikafræði, sálar- og 

uppeldisfræði, þjálfunarfræði, hollustu- og sjúkdómafræði (þar teljast undir 
hreinlæti, bindindisfræði, íþróttalíf og íþróttasamkeppni), leikreglur.

b. I verklegum fræðum: Fimleikar, íslenzk glíma, sund og dýfingar, frjálsar i'iti- 
íþróttir, knattspyrna, knattleikir, leikir, skíðafimi (sveiflur, ganga, stökk), 
skautafimi og skautalejkir, t. d. bandv, þjálfunarnudd og sjúkraleikfim i að 
því er við kemur hryggskekkju.

Róður og siglingar eru íþróttagreinar, sem lítið eru æfðar hér á landi og 
litlar líkur eru til, að verði teknar upp sem námsgreinar við skólana i ná- 
inni framtið, og mættu þvi falla niður að sinni sem skyldunámsgreinar.

Vér teljum mál þetta mjög þýðingarmikið fyrir iþróttalegt uppeldi hinnar ís- 
lenzku þjóðar og álítum, að með því að samþykkja þetta frum varp væri stigið stórt 
skref í rétta átt. Eigi að vera mögulegt að framkvæma íþróttalögin frá 1939, er bráð- 
nauðsynlegt, að komið verði upp íþróttakennaraskóla hér á landi, er bætt geti úr mjög 
aðkallandi þörf fyrir iþróttakennara víðsvegar um land. Vér vonum því fastlega, að 
hið háa Alþingi sjái sér fært að afgreiða frum varp þetta sem lög á vfirstandandi þingi.

Virðingarfyllst.

Fyrir hönd íþróttakennarafélags íslands 

Benedikt Jakobsson.

Til hr. alþingismanns Jónasar Jónssonar.

Fylgiskjal III.

SAMBANDSSTJÓRN U .M .F . í.
Reykjavík, 10. apríl 1942.

Sambandsstjórn Ungmennafélags Islands inælist mjög eindregið til þess við hið 
háa Alþingi, að ef svo verður ákveðið í lögum um íþróttaskóla, sem Alþingi fjallar 
nú um, að einhverjum frjálsum  félagssamtökum sé veittur réttur til að nefna fulltrúa 
í skólanefnd íþróttaskólans, þá sé Ungmennafélagi íslands veittur slíkur réttur.

Tihnæli jiessi leyfum vér oss að styðja með eftirfarandi rökum:
1. í gildandi íþróttalögum er Ungmennafélagi íslands veittur jafn réttur og 

íþróttasambandi íslands um ihlutun í stjórn íþróttam ála landsins og ráðstöfun og 
afnot íþróttasjóðs.

2. Samhandsfélög U. M. F. í., sem nú eru á annað hundrað, hafa með höndunr 
mjög mikinn hluta íþróttastarfsem innar í dreifbýli landsins, sveitum og smærri 
þorpum. Yfirgnæfandi meiri hluti héraðsmóta í iþróttum er á vegum U. M. F. í., auk



þess sem það heldur landsmót af og til. Og jiað hefur að staðaldri í þjónustu sinni 
nokkra íþróttakennara.

3. Allverulegur hluti íþróttakennara þeirra, sem fokið hafa kennaraprófi i skóla 
Björns Jakobssonar að Laugarvatni, hefur starfað í þjónustu U. M. F. I., t. d. sjö þann 
vetur, sem nú er að enda.

Virðingarfyllst 

Fyrir sam bandsstjórn U. M. F. í.

Daníel Ágústínusson, 
ritari.

Til m enntamálanefndar efri deildar Alþingis.


