
Nd. 183. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 94 23. júní 1936, um fræðslu barna.

Frá menntamálanefnd.

27. grein laganna orðist svo:
Lækniseftirliti með heilbrigði skólabarna og kennara og hollustuháttum  skól- 

anna skal haga eftir reglum, er ráðherra heilbrigðismálanna setur í samráði við yfir- 
stjórn fræðslumálanna, enda er ráðherra heimilt að ráða sérfróðan lækni, er verði 
skólayfirlæknir landsins, til að skipuleggja og hafa yfirum sjón með heilbrigðiseftir- 
liti i skólum, svo og íþróttastarfsem inni í landinu.

G r e i n a i ' g e r ð .
Frv. þetta er flutt eftir tilmælum landlœknis, en nefndarmenn eru óbundnir 

gagnvart breytingum. Málinu fyigdu svo hljóðandi athugasemdir og skýringar:
„Nákvæmt eftirlit með heilsusamlegri aðbúð og uppeldi barna og unglinga er 

m eginþáttur allrar heilsuverndar. Þetta hefur verið viðurkennt af hinu opinbera með 
því, að síðan 1916 hefur að þess tilhlutun nokkurt lækniseftirlit verið haft með holl- 
ustuháttum  í barnaskólum, og flestir aðrir skólar einnig látið sig slíkt nokkru varða. 
Styðjast þessar ráðstafanir fyrst og fremst við ákvæði berklavarnarlaganna (9. og 21. 
gr. laga nr. 66 31. des. 1939) og fræðslulaganna (27. gr. laga nr. 94 23. júní 1936), en 
framkvæmdunum er hagað samkvæmt landlæknisauglýsingum 7. sept. 1916 og' 20. 
okt. 1921 (Lögbirtingablaðið, 40. tbl. 1916 og 44.'tbl. 1921). Þó að Reykjavíkurkaup- 
staður og nokkrir aðrir stærstu kaupstaðirnir hafi sinnt þessu heilbrigðiseftirliti og 
heilsuverndarstarfi nokkru fram ar en bein lagaskylda býður, er sannast mála, að 
víðast er skólaeftirlitið nafnið eitt, og alls staðar vantar mikið á, að það sé rækt eins 
og vert væri og á þann hátt, að það sé líklegt til að bera tilætlaðan árangur. Skortir 
einkum tilfinnanlega, að þess samræmis sé gætt um athuganir þær, sem gerðar eru, 
að af þeim verði dregnar ályktanir, er leitt geti til heildarniðurstöðu um ástandið, 
en slikt er skilyrði þess, að örugg stoð verði í eftirlitinu, ef til þess kæmi að gera 
verulegar ráðstafanir til heilsuverndar og líkamlegrar menningar hins uppvaxandi 
æskulýðs i landinu. Tel ég engar líkur til, að um þetta verði bætt, nema fenginn verði 
til hæfur læknir, vel sérfróður og áhugasam ur um þessi mál, er skipulegði þessa 
starfseini alla og vekti síðan yfir framkvæmd hennar um allt land.

Nátengd þessu máli er íþróttastarfsem in í landinu, bæði í skólum, Jiar sein 
íþróttir eru nú orðnar skyldunámsgrein, og utan þeirra. F rá heilbrigðislegu sjónar- 
miði er hér inikillar aðgæzlu þörf, og fátt hei’suverndarmála, sem meiri ástæða væri 
til, að vakað væri trúlega yfir af áhugasömum lækni með nægri kunnáttu, ef ekki á 
að geta brugðið til beggja vona um æskilegan árangur af ýmsum greinum þessarar 
starfsemi. Finna þeir menn, sem nú hafa forstöðu iþróttam álanna, daglega til þess- 
arar þarfar og telja aðkallandi, að ú r verði bætt.

Eftir atvikuin mætti ætla, að allvel væri fyrir séð, ef einum völdum lækni, bæði 
að áhuga og kunnáttu, væri falin forsjá þessara mála beggja, hins almenna skóla- 
eftirlits og iþróttamálanna, enda gæfi hann sig allan við þeiin og sinnti ekki öðruin 
störfum. Er með frum varpi þessu farið fram á, að ráðherra verði heimilað að skipa 
málunum á þá leið. Ekki er kunnugt um neinn lækni, er við því væri búinn og sjálf- 
sagður teldist að taka Jiessi störf að sér, og hlýtur því að verða nokkur bið á fram- 
kvæmdum, ]ió að heimildin yrði fvrir hendi. Hitt hefur verið undirbúið, að íslenzkur 
læknir, til þess valinn af heilbrigðisstjórninni, eigi með mjög góðum kjörum  kost á 
að leggja stund á þessi fræði (phvsical culture) bæði verklega og fræðilega við úr- 
valsháskóla í Bandaríkjunum. Aftur eru engin likindi til, að nokkur læknir leggi 
upp á eigin spýtur út á slíka braut, enda hæpið að eiga að sitja uppi með þann mann 
til Jivílíkra starfa, er sjálfur kvnni að velja sig til þeirra.“



Fylgiskjal I.

FRÆÐSLUMÁLASKRIFSTOFAN
ÍI>RÓTTAFULLTRÚINN

Reykjavík, 17. marz 1942. 
Landlæknir hefur sýnt mér frum varp til laga um breyting á lögum nr. 94 23. júní 

1936, um fræðslu barna.
Heilbrigðiseftirlit i sumum barnaskólum  landsins mun mjög af skornum  skammti 

og víðast hvar að einhverju leyti ófullnægjandi. Einkum mun þó húsnæði sums 
staðar þar, sem farskólar eru, vera mjög varhugavert og jafnvel hættulegt fyrir heilsu- 
far barnanna, og þyrfti m iklu nánara eftirlit með þessu að hafa. Sömuleiðis m un full 
þörf vera á gaumgæfilegu lækniseftirliti með leikfimisstarfseminni í skólum, bæði 
barnaskólum og framhaldsskólum, 'og yfir höfuð með allri íþróttastarfsem i í landinu.

Fyrir því tel ég mikils um vert, að landsmenn fái sérstakan skólayfirlækni sam- 
kvæmt því, er um getur í ofannefndu frumvarpi.

Jakob Kristinsson.
Til landlæknis, Rvík.

Fylgiskjal II.

FRÆÐSLUMÁLASKRIFSTOFAN
ÍÞ R Ó T T A FÚ L L T R Ú IN N

Reykjavík, 19. febr. 1942.
Með gildistöku iþróttalaganna 12. febr. 1940 eru íþróttaiðkanir gerðar að skyldu- 

námsgreinum i skólum landsins. Nemendum þeim, sem að dómi læknis eru eigi færir 
um að taka þátt í hinum almennu íþróttaiðkunum skólanna, á að sjá fyrir líkams- 
æfingum við þeirra hæfi.

Einnig lætur löggjafinn sig skipta íþróttastarfsem i áliugamanna með því að setja 
skilyrði fyrir styrkveitingum úr íþróttasjóði.

í 4. liði 26. gr. íþróttalaganna er það skilyrði sett styrkveitingum, að félögin hafi 
lækniseftirlit með íþróttamönnum sínum.

í hinum stærri bæjum og kauptúnum , þar sem fleiri en einn læknir er, hefur 
ríkt ósamrænii í undanþágum frá íþróttanámi. Við marga af skólum landsins fara 
fram nákvæmar mælingar og athuganir á líkamsbyggingu og heilsufari nemenda. 
Úr þessum skýrslum mætti í heild fyrir allt landið vinna m argþættan fróðleik um 
líkamsatgervi skólaæskunnar í landinu.

Vér, sem vinnum að aukinni líkamsmennt landsmanna, til eflingar á heilbrigði 
og tápi, höfum engan sérstakan lækni til jiess að ráðfæra- oss við, lækni, sem ein- 
göngu starfar að athugun og eftirliti á likamsatgervi skólaæskunnar og um leið ann- 
arra þeirra, sem leggja stund á íþróttir, og þau húsakynni, hreinlætistæki o. fl., sem 
þeir búa við.

Nú þegar vér viljum sem mest og bezt búa að okkar eigin málum, þá er það þörf 
fyrir ísl. íþróttakennara að hafa sérmenntaðan lækni, sem þeir geta leitað til viðvíkj- 
andi ýmsu í vali íþrótta, leikfimiæfinga og vinnuaðferða, sem lífeðlisfræðilega og líf- 
færafræðilega sérþekkingu þarf til að skera úr uni áhrif þeirra. líg vil því fyrir hönd 
mins embættis og allra íþróttakennara landsins leggja fram  eindregin meðmæli mín 
um, að fræðslum álastjórninni verði heimilað að ráða til sín íþrótta- og skólalækni.

Virðingarfyllst 
Þorsteinn Einarsson.

Landlæknir Vilmundur Jónsson, Arnarhváli, Rvík.


