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442. Frumvarp til laga

Frá 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 undirbiinings iðnaðarvinnu og iðn- 
fræðilegum störfum.



2. gr.
Tilgangur skólanna er að veita bóklega og verklega fræðslu í sambandi við verk- 

legt nám í verkstæðum og á vinnustöðum iðju og iðnaðar.
Kenna skal bæði í reglulegu skólanámi og á námskeiðum.
Skólunum skal svo fyrir komið, að nemendurnir geti stundað nám í þeim sam- 

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

3. gr.
Verkleg kennsla skólanna skal fara fram í skólaverkstæðum. í skólaverkstæð- 

um skal, eftir því sem unnt eiv vinna sem líkast því, sem gert er á hliðstæðum verk- 
stæðum atvinnurekenda. Skólaverkstæði í hverri iðn skal jafnan útbúa í samráði við 
samiðnaðarmenn á staðnum.

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

aðeigandi sveitarfélagi. Heimilt er, að fleiri en eitt sveitarfélag sé í félagi um 
stofnun og rekstur iðnskóla. Heimilt er einnig iðnaðarfyrirtækjum , stofnunum, iðn- 
félögum og iðnsamböndum að stofna og reka iðnskóla, en ekki eiga þau kröfu 
i’iamlags frá ríki og sveitarfélagi til jafns við almenna iðnskóla.

Umsókn um ríkisstyrk sendist til iðnaðarm álaráðherra. Umsókninni skulu 
fylgj^ ýtarlegar skýrslur um fyrirkom ulag skólans og kennslu, fjárhagsáætlun, 
styrki annars staðar að og umsögn hlutaðeigandi iðn- eða iðnaðarmannafélags.

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

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

B. Kennslan.
6. gr.

Iðnaðarmálaráðherra gefur út reglugerð um kennsluna og prófin í iðnskólun- 
um (sbr. einnig lög um iðnaðarnám ).

7. gr.
Kennslan skal vera í nánu sambandi við j)ær iðn- og iðjugreinir, er eiga nem- 

endur í skólanum eða skólinn er stofnaður fyrir. Skólunum ber að veita nemend- 
unum verklega æfingu og bóklega fræðslu í þeim greinum, sem telja verður 
nauðsynlegar fvrir iðn þeirra og fram tíðarstarf og þeir fá ekki kennslu í á vinnu- 
staðnum eða við hið verklega nám, þar með talin nauðsynleg þekking á móðurmál- 
inu og reikningi.

8. gr.
Þar til yfirstjórn skólanna hefur löggilt ákveðnar kennslubækur fyrir skólann 

í hverri námsgrein, ræður skólastjóri hvers skóla, í samráði við hlutaðeigandi kenn- 
ara, vali kennslubóka og kennsluáhalda.

Rétt er yfirstjórn skólanna að hlutast til um 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 nemendur skólanna ganga undir burtfarar- 

próf. Skal gefa þeim einkunnir fyrir úrlausnir prófanna eða úrlausnir verkefna á 
námstimanum í skólanum, eftir nánari ákvæðum í reglugerð. Þeim nemendum, sem 
standast burtfararprófið, skal láta í té burtfararvottorð frá skólunum.



Á burtfararvottorði má ekki tilgreina aðrar einkunnir en gefnar hafa verið í hlið- 
stæðuin iðnskólum.

C. Skólastjóri og kennarar.
10. gr.

Kennarar iðnskólanna eru fastir kennarar og stundakennarar. Iðnaðarmálaráð- 
herra skipar fasta kennara, að fengniun tillögum skólanefndar og umsjónarmanns 
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 6 mánuði á ári. Fastir kennarar við iðnskóla hafa sömu launa- 
kjör og fastir kennarar við gagnfræðaskóla á þeim stað.

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

m eistararéttindum.
Iðnaðarmálaráðherra getur, eftir því sem þörf krefur, sett á fót námskeið fyrir 

kennara við iðnskóla, og má gera þátttöku í slíku námskeiði að skilyrði fvrir skip- 
un í fasta kennarastöðu.

12. gr.
Stundakennarar eru ým ist fastráðnir til þess að kenna sérstakar kennslugreinir 

eða sérstaklega ráðnir til þess að kenna við námskeið. Skólastjóri ræður stunda- 
kennara, i samráði við skólanefnd. Stundakennurum má segja upp starfi þeirra með 
fjögurra mánaða fyrirvara, enda geta þeir sjálfir sagt upp með sama fyrirvara.

13. gr.
Iðnaðarmálaráðherra skipar skólastjóra iðnskólanna, að fengnum tillögum 

skólanefndar og um sjónarm anns skólanna. Skólastjórar þeirra iðnskóla, sem ein- 
göngu hafa nemendur samkv. III. kafla þessara laga, hafa sömu launakjör og 
skólastjóri gagnfræðaskólans á staðnum, ef nemendatalan er að jafnaði 100 eða meira. 
Sé nemendatalan lægri en 100, en meiri en 49, hafa þeir % af fullum launum, og sé 
neinendatalan lægri en 50, hafa þeir % af fullum launum.

14. gr.
Kennarar við verklega skóla, sem starfa allt árið, skulu fá 12 virkra daga surnar- 

frí, og auk þess 3 mániiði frí fimmta hvert ár, til þess að kynna sér nýjungar í iðn 
sinni utan lands eða innan. Skólastjórar og kennarar iðnskólanna skulu eiga kost á 
styrk til utanfarar til náms og athugunar fimmta hvert ár, 2—3 mánuði í senn, allt 
að helmingi kostnaðar, eftir ákvörðun ráðherra. Um verksvið skólastjóra og kennara 
og tilhögun starfs þeirra skal ákveða með reglugerð.

D. Yfirstjórn og skólanefndir.
15. gr.

Yfirstjórn iðnskólanna er i höndum iðnaðarm álaráðherra og ráðuneytis hans. 
En til eftirlits með skólunum og til aðstoðar um vfirstjórn þeirra skipar ráðherra 
umsjónarmann. Uin starfssvið og tilhögun starfs um sjónarm anns skal ákveða með 
reglugerð.

16. gr.
Umsjónarmaður fær þóknun fyrir starf sitt eftir samkomulagi við iðnaðarmála- 

ráðherra. Sem um sjónarm ann skal aðeins skipa mann, sem er kunnugur iðnaðar- 
námi og iðnfræðslu og þeim kröfum  og skilyrðum, sem fullnægja þarf á því sviði.

17. gr.
Heimilt er iðnaðarm álaráðherra að fela um sjónarm anni iðnskólanna eftirlit og 

samræmingu sveinsprófa.



18. gr.
Hverjum iðnskóla stjórnar 5 manna skólanefnd. Skulu 3 nefndarmanna kosnir 

af iðnaðarmannafélaginu á staðnum til þriggja ára í senn, og gengur 1 úr á ári, 
fyrstu tvö árin eftir hlutkesti. Af hinum tveimur kýs sveitarstjórn (bæjarstjórn) 
annan, í fyrsta sinn til eins árs og síðan til tveggja ára í senn, en iðnaðarmálaráð- 
herra skipar hinn til tveggja ára í senn. Nefndin starfar kauplaust, en kostnaður 
við starf hennar telst til rekstrarkostnaðar skólans.

Nefndin kýs sér sjálf form ann og ritara.
Ekki má kjósa kennara skólans í skólanefndina.
Um starfssvið skólanefnda og tilhögun þess skal ákveða með reglugerð.

19. gr.
Skólastjóri skal jafnan rnæta á fundum nefndarinnar, hvort sem hann er einn 

nefndarmanna eða ekki.
20. gr.

Þar, sem það þykir hagkvæmt, má hafa eina skólanefnd fyrir fleiri en einn skóla 
á sama stað.

II. KAFLI 
Undirbúningskennsla.

21. 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 sjálfmn eða í sérstökum skólum, sem til þess eru ætlaðir.

22. 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 vinnuháttum  í tilteknum 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 bókleguin 

kennslustundum.
23. gr.

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

24. gr.
Nemendur, sem lokið hafa náinskeiði á forskóla með góðum vitnisburði, geta 

fengið námstímann stvttan sem námskeiðinu nemur, ef þeir fá til þess meðmæli 
skólans.

III. KAFLI 
Skólanám á námstímanum.

(Kvöldskólar.)
25. gr.

I kvöldskólum er iðnnemum kennd teikning', íslenzka, reikningur, undirstöðu- 
atriði efnafræði, eðlisfræði, efnisfræði og bókfærsla, svo og rafmagnsfræði og önn- 
ur sérfræði nemendum í hlutaðeigandi iðngreinum, allt eftir nánari ákvæðum í reglu- 
gerð. Einnig er heimilt að kenna þar eitt útlent tungumál, ef skólanefnd ákveður.



26. gr.
Kvöldskólinn er að jafnaði 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 yfir 1200 allan námstímann. Heimilt er, að duglegir nemendur og nemendur, 
sem hafa góðan undirbúning, Ijúki náminu á styttri tima, ef þeir fullnægja þeim 
kunnáttukröfum , sem gerðar eru til burtfararprófs 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- 
vinnuskilyrði og aðrar aðstæður eru þannig, að það telst hagkvæmara.

27. gr.
Kvöldskóla má setja á fót þar, sem svo margir iðnnemar eru, að hægt sé að 

mynda fyrsta bekk annað hvert á r með 10 nemendum eða fleiri. Skylt er að taka við 
öllum iðnnemum á staðnum, ef þeir sækja um skólavist. Einnig er heimilt að taka 
aðra nemendur í skólann, ef húsrúm  og ástæður leyfa, en að sjálfsögðu ganga reglu- 
legir iðnnemar fyrir.

28. gr.
Meisturum í iðnaði er skylt að tilkynna skólastjóra, þegar þeir gera samning 

við nýja iðnnema, og senda þá til innritunar og skólanáms næst þegar byrjunarnám  
í skólanum er auglýst. Einnig ber þeim að tilkynna, ef nemandi hættir iðnnámi eða 
getur ekki haldið áfram  skólanámi af öðrum ástæðum. Ber skólanum að halda skrá 
yfir skólaskylda iðnnema samkvæmt þessum tilkynningum.

IV. KAFLI 
Skólanám eftir námstímann.

(Meistaraskólinn.)
29. gr.

F yrir iðnaðarm enn, sem lokið hafa iðnnám i og iðnskólaprófi, skal koma á 
fram haldsfræðslu, jafnsk jó tt og tök eru á, sem reglulegum fram haldsskóla og 
námskeiðum. Kennsluna má miða við einstaka iðngrein eða flokk af skyldum 
iðnum, og má kenna að kvöldi til eða á daginn, eftir ástæðum.

30. gr.
Kennslan er bæði bókleg og verkleg. I bóklegum fræðum  skal kenna íslenzku, 

reikning, teikningu, efna- og efnisfræði, kostnaðarreikning og bókfærslu og eitt út- 
lent tungumál. Einnig má kenna helztu atriði hagfræði og iðnlöggjafar, landmælingar, 
burðarþolsfræði og hjálp í viðlögum.

31. gr.
Kenna skal verklega í tilraunastofuin og námskeiðum. Skal einkum  kenna 

sérstakar vinnuaðferðir og meðferð véla, verkfæra, áhalda og efnis.

32. gr.
Stutt námskeið, bæði verkleg og bókleg í einstökum  námsgreinum , eru ætluð 

þeim, er vilja afla sér aukinnar fræðslu í ákveðnum greinum. Próf eru ekki haldin 
að loknum  þessum  námskeiðum, en vottorð gefin um þátttöku í þeim.

33. gr.
Hinn reglulegi fram haldsskóli er æ tlaður þeim, er vilja búa sig undir meist- 

arapróf eða form annsstörf. Hann er eins árs dagskóli með 44 stunda vikukennslu 
í 7—8 mánuði, eða 3 ára kvöldskóli með 15 stunda kennslu á viku i 7—8 m ánuði 
á ári. Þó má, er sérstakar ástæ ður þykja til, lengja skólann um allt að helmingi



fyrir vissar iðngreinir. Að námi loknu skal haldið burtfararpróf og þeiin, er stand- 
ast prófið, afhent burtfararsk írtein i frá skólanum. Ráðherra setur með reglugerð 
nánari ákvæði um inntökuskilyrði í skólann og nám sskrá og prófkröfur við hann.

34. gr.
Framhaldsskóla og námskeið má halda i sama húsi og kvöldskóla, ef því 

verður við komið, eða í sérstökum skólum. Sé framhaldsskóli í kvöldskóla, 
skal skólastjóri hans hafa einn fjórða af launinn sínum  til viðbótar sein þóknun 
fy rir stjórn framhaldsskólans. Sama gildir, ef forskóli er í kvöldskóla, að þá 
fær skólastjóri tilsvarandi launauppbé>t.

35. gr.
Lög þessi öðlast gildi þann 1. júlí 1942 og koma til framkvæmda 1. október 

næst á eftir.

G r e i n a r g e r ð .
Frv. jætta barst nefndinni síðla á aðalþinginu 1941. Taldi nefndin rétt, að frv. 

kæmi þá þegar fram, enda þótt sýnt þætti, að það mundi ekki fá afgreiðslu á því þingi. 
Nefndin hefur nú tekið málið upp að nýju. Hefur hún athugað frv. eins og það var 
borið fram í fyrra, og gert allmargar breytingar á þvi, sem þó ekki snerta meginefni 
málsins. Leggur nefndin til, að það verði samþ. í sinni núverandi mynd. — Frumv. 
er sent nefndinni frá Landssambandi iðnaðarmanna, og fvlgdu því svo hljóðandi 
skýringar:

Landssamhand iðnaðarmanna hefur á undanförnum  árum, bæði á iðnþing- 
íinum og utan þeirra, haft til meðferðar, hvernig bezt yrði komið fyrir skipun iðn- 
fræðslunnar hér á landi. Er þar við ýmsa örðugleika að etja, eins og við er að búast, 
í jafnstóru og strjálbýlu landi og vegna hinnar hröðu, en að sunm leyti óvissu þró- 
unar, sem iðnaðarstarfsemin hér er nú í. Engin lög eða reglur hafa hingað til verið 
sett um skólahald hér á þessu sviði, og má þó ekki seinna vera, eins stór þáttur og 
iðnaðurinn er nú orðinn í atvinnulífi þjóðarinnar, og því mikilsvert, að iðnaðarmenn 
iái sæmilegan undirbúning undir lifsstarf sitt. Að vísu samþykkti iðnþingið fyrir 
8 árum  siðan námsskrá fyrir iðnskólana, og hefur verið farið eftir henni i aðalatrið- 
um siðan við alla skólana, sem nú eru 7 starfandi, en önnur almenn ákvæði um störf 
þeirra eru ekki til.

Við samningu þessa frum varps hefur verið stuðzt við þá reynslu, sem fengin 
er bæði hér á landi og á Norðurlöndum vfirleitt uin rekstur iðnskóla, en allt miðað 
við hérlenda staðháttu og þarfir.

Um einstakar greinar frum varpsins skal þetta tekið fram :
Um 1. gr.: Heitið iðnskóli er hér notað sem sameiginlegt heiti um alla þá skóla, 

er búa iðju- og iðnaðarmenn undir ákveðin próf eða veita kennslu í fræðílegri tækni 
sem fram hald af venjulegu iðnnámi. Er ekki sjáanlegt, að annað heiti sé hentugra 
eða heppilegra, frá hvaða sjónarmiSi sem málið er skoðað. Ef fleiri en ein gerð skóla 
er starfrækt í sama húsi, og til aðgreiningar að öðru leyti, eru undirbúningsskól- 
a rn ir kallaðir forskólar, skólar þeir, sem kenna bókleg fræði og teikningu samhliða 
iðnnáminu, iðnnámsskólar, og fram haldsskólarnir meistaraskólar. Stutt námskeið 
verða að sjálfsögðu kennd við þær iðnir, sem þau eru haldin fyrir, eða sitt sérstaka 
verkefni, og þurfa ekki önnur heiti.

Um 2. gr.: Æ tlazt er til þess, að verkleg kennsla verði í forskólunuin að nokkru 
leyti, i sérskólum einstakra iðna og í tilraunastofum  meistaraskólans, auk stuttra 
verklegra námskeiða, sem sett eru á fót fyrir einstakar iðnir eða starfsgreinir. En 
allt nám i skólunum þarf að vera í sem nánustu sambandi við hið daglega starf á 
vinnustöðum atvinnufyrirtækjanna.

Skólarnir eiga að taka við hver af öðrum. Forskólarnir eru reynsluskólar. Iðn- 
nám og iðnnámsskólar taka við af þeim. Próf þaðan eiga að veita aðgang að meist-



í.raskólanum, vélstjóraskólanum, rafmagnsfræðiskólanum og öðrurn hliðstæðum 
skólum.

Um 4. g r .: í umræðum um fyrirkom ulag skólanna hafa sterkar raddir komið 
fram  um það, að réttast sé, að ríkið kosti þá að öllu leyti eins og aðra sérskóla, og 
beri því að afhenda ríkinu þá skóla, sem þegar eru til. Á þessa skoðun getum við 
ekki fallizt. Sveitarfélögin hér, kaupstaði og kauptún skiptir það miklu, að atvinnu- 
líf þeirra þróist og blómgist, og þá iðnaður og iðja ekki síður en annað. Þeim ber 
því að taka sinn þátt í uppeldi og fræðslu hinnar uppvaxandi iðnaðarstéttar. Á hinn 
hóginn er umsjón og framkvæmd þessara mála bezt komin í höndum iðnaðarmanna 
sjálfra og trúnaðarm anna þeirra, og því rétt, að þeir eigi þátt í stofnun skólanna og 
rekstri. En með þessu inóti getur enginn aðilanna út af fyrir sig átt skólana, og fer 
því bezt á því, að þeir séu sjálfseignarstofnun, er sé reist og rekin með ákveðnu fram- 
lagi frá þessum þrem ur aðilum. Á hinn bóginn virðist ekki ástæða til þess að meina 
einstökum iðnfélögum, fvrirtækjum  eða stofnunum að stofna og reka sína eigin skóla, 
en ekki virðist rétt, að slíkir skólar fái opinbera viðurkenningu og styrk, nema þeir 
séu háðir opinberu eftirliti og starfi samkvæmt anda og ákvæðum þessara laga.

Rétt virðist að heimila fámennum kauptúnum  að hafa félög við nærliggjandi 
sveitir og kauptún um stofnun og rekstur iðnskóla.

Um 5. g r.: Þessi skipting stofn- og rekstrarkostnaðar skólanna byggist á sömu 
athugun og getur um í 4. gr. Athugað hefur verið, hvort unnt væri að miða ríkis- 
styrkinn við fjölda nemendastunda hvers skóla eins og í Danmörku, en það mundi 
lækka styrkinn til hinna smærri skóla úti um land niður ú r því, sem nú er, eða hækka 
hina um skör fram. Sú leið hefur því ekki þótt fær. Vorið 1939 var safnað skýrslum 
um nemendafjölda og kostnað við iðnskólana árin 1934—1939. Árin 1934—1936 voru 
iðnskólar starfandi í Reykjavík, Hafnarfirði, Vestmannaeyjum, Akureyri og ísafirði, 
árið 1936 bættust við skólar á Akranesi, Siglufirði og Eyrarbakka, og í Keflavik starf- 
aði skóli veturna 1935—36 og 1936—37. í eftirfarandi yfirliti er Keflavíkurskólinn 
ekki talinn með, og á Eyrarbakka var kennt 2 mánuði í dagskóla í stað kvöldskóla 
allan veturinn. Hefur það reynzt hentugra, því um miðjan veturinn hefur verið lítið 
að gera fyrir m eistarana og nemendur þeirra, en erfitt að smala nemendum saman úr 
tveim sýslum (Árnes- og Rangárvalla), nema þeir séu um kyrrt á skólastaðnum og 
héldu sig þá alveg að skólanáminu á rneðan. Sá skóli er því ekki talinn með, þar sem 
getur um fjölda kennslustunda. Skólinn á Isafirði sendi ekki rekstrarreikninga og er 
því ekki með í yfirliti um kostnað og stvrki, og Revkjavík er tekin sér. Fjárhagsyfir- 
litið nær því aðeins vfir 3 skóla 2 fyrstu árin og 5 þrjú þau siðari.

I. Iðnskólar utan Reykjavíkur.
1934-5 1935-6 1936 7 1937-8 1938-9 Aths.

T ala iðnnema .......... 96 85 127 128 115 í  7 skólum seinni ár.
Tala annarra nemenda 133 92 115 141 143 í  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 . . . 13500 13500 16500 18500 18500 Samtals í  3—5 skólum.
Rikisstyrkur .............. 4550 5150 5900 7100 7400
Ræjarstyrkur .............. 2950 2550 3250 3150 3450
Skólagjöld á nem......... 60 60 70 70 70 Meðaltal 5 skóla.

II. Iðnskólinn í Reykjavík.
1934-5 1935-6 1936-7 1937 8 1938-9 Aths.

Tala iðnnema .............. 200 216 223 203 213
Tala annarra nemenda 2 2 6 5 4
Kennsluvikur .............. 28 28 28 28 28 Próftím ar meðtaldir.
Kennarar ...................... 16 18 20 20 21



1931 5 1935 6 1936 7 1937-8 1938-9 Atlis.

Rekstrarkostn. alls .. 31000 33000 28000 29000 33000 Húsaleiga meðtalin.
R íkisstyrkur .............. 0500 0500 0500 0500 6500
Ræjarstyrkur .............. 4000 4000 5000 6000 10000
Skólagjald á  nem. .. . 70 75 70 70 79 Meðaltal.
Kennaralaun .............. 18810 19010 18670 18030 19250 Skólastj. ineðtalinn.
Viðhald og endurbót

húss og áhalda .. 2405 5322 2143 4580 3390
Annar rekstrarkostn. . 4140 0082 4052 5013 6660 Án húsaleigu.

í öðrum kostnaði er meðtalið hiti og Ijós, ræsting, prentun, pappír, sími, auglýs- 
ingar, opinber g'jöld af húsinu, vátryggingar o. fl. Ef tekið er meðaltal þessara 5 ára, 
sést, að samkvæmt tillögum frum varpsins hefðu ríki og bær átt að greiða að meðal- 
tali rúm ar 11000 kr. í stvrk til skólans hvert ár, en annar kostnaður, sem yrði að fást 
með skólagjöldum nemenda, er að meðaltali um 5200 kr., eða tæpur helmingur á móti 
styrk hvors opinbers aðila. Ef leigja þyrfti húsnæði handa skólunum, yrði styrkur 
þess opinbera þeim mun hærri sem húsaleigunni næmi, að frádregnum  opinberum 
gjöldum og viðhaldi hússins. Ef sömu hlutföll eru talin eiga við fyrir skóla utan 
Reykjavíkur, verður meðaltal af árlegum kostnaði hvors aðila, ríkis og bæjarfélaga, 
vegna rekstrar iðnskólanna um 20000 krónur, í stað 15000 nú, og er þá húsaleiga 
reiknuð með við alla skólana. (Heildarkostnaður öll 5 árin um 240000, eiginn kostn- 
aður 40000.)

Um 7. gr.: Hið verklega starf í atvinnulifi þjóðarinnar þróast að sjálfsögðu eftir 
því, sem aukin þekking og viðskiptalífið heimtar, og er því nauðsynlegt og sjálfsagt, 
að fræðslu hinna ungu iðnaðannanna verði hagað eftir því og í nánu samstarfi við 
]i;xt atvinnugreinar, er fræðslunnar eiga að njóta.

í kvöldskólanum er ekki gert ráð fyrir öðrum verklegum æfingum en teikning- 
mn, en í sérskólum, forskólum og ineistaraskólanum verður að sjálfsögðu um verk- 
lega kennslu á ýmsum sviðum að ræða.

Ekki virðist unnt að gera þær kröfur um undirbúningsnám  undir inntöku í kvöld- 
skólana, að nemendurnir hafi þá kunnáttu í íslenzku og reikningi við inngöngu í 
skólann, að hún geti talizt nægileg eða viðunandi fyrir þá sem starfandi og útlærða 
iðnaðarmenn. Verður því óhjákvamiilegt að kenna þær námsgreinar í gegnum alla 
skólana. Allmikil reikningskunnátta er öllum iðnaðarmönnum nauðsynleg, og því 
meiri, sem þeir hafa ábyrgðarmeiri störf ineð höndum, og mjög léleg frammistaða í 
islenzku er þeim ekki sæmandi.

Um 8. g r.: Vegna samræmis í starfi hinna ýmsu skóla verður að teljast æskilegt, 
að kennslubækur og áhöld séu eins eða svipuð við alla skólana, og sé því heimilt að 
löggilda áhöld og kennslubækur í því skyni.

Um 9. gr.: A burtfararskírteini skóla er ekki unnt, samræmis vegna, að tilgreina 
aðrar prófeinkunnir en þær, sein gefnar eru fvrir prófraun, annaðhvort í skólanum 
sjálfum eða alveg hliðstæðum skólum með sömu prófkröfur.

Um 10. gi\: Það er mikill hemill á starfsemi skóla og starfsauki fyrir skólastjór- 
ann að hafa enga fasta kennara. Að vísu verður því ekki við komið við aðra iðnskóla 
en þá stærstu að hafa fasta kennara, vegna þess hve kennslustundir í hverri grein 
verða fáar, en sjálfsagt virðist að ráða fasta kennara við þá skóla, sem að jafnaði 
hafa um 30 vikustundir i þeim námsgreinum, sem einn kennari getur kennt, ef skól- 
inn starfar ekki skemur en 6 mánuði ársins.

Um 13. gi\: 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 kennslutím a skólans, til viðtals við kennara og nem- 
endur. í kvöldskóla, þar sem kennt er tvo tíma á kvöldi, og skólinn starfar í 4 bekkj- 
um, ætti skólastjórinn ekki að kenna meira en 1 tíma á dag. Hann getur því ekki gert 
skólastjórastarfið að fullu starfi með aukinni kennslu. Á hinn bóginn eru litlar likur



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 14. gr.: Nauðsynlegt er, að fastir kennarar við iðnskólana, bæði í verklegum 
og bóklegum kennslugreinum, geti farið utan öðru hverju til þess að kynnast þróun 
siðustu ára í kennslugreinum sínum, og fái bæði frí og styrk til slíkra utanfara. 
Stundakennarar skólanna verða aftur á móti uð fylgjast með þessari þróun í starfi 
þeirra, þar sem þeir hafa sitt aðalstarf eða fasta stöðu.

Um 15. og 10. g r.: Óhjákvæmilegt verður fyrir ríkisstjórn og Alþingi að hafa 
einhvern kunnugan mann til ráðuneytis um þessi mál, og hinir smærri skólar þurfa 
ráða og aðstoðar um margt í starfi þeirra, og þurfa j)á að geta snúið sér til einhvers, 
er þekkir vel til iðnfræðslumálanna og hefur yfirlit yfir þau. Starf uinsjónarm anns- 
ins 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 fyrir það.

Um 17. g r.: í lögum um iðnaðarnám er heimilað að skipa eftirlitsm ann með 
sveinsprófum. Þetta hefur ekki komið til framkvæmda enn þá, og virðist hagkvæmt, 
að um sjónarm aður skólanna hefði það með höndum eftir því, sem þurfa þykir.

Um 18. 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 fu lltrúa í stjórn skól- 
anna, þá munu flestir geta fallizt á, að heppilegast sé, að mciri hluti skólastjórnar sé 
valinn af iðnaðarmönnum sjálfum án tillits til stjórnmálaskoðana. Er nauðsynlegt, 
að meiri hluti skólanefndar sé menn, sem hafa þekkingu á þeim kröfum, sem til 
skólanna ber að gera, og fylgjast með í þróun iðnaðar og iðnfræðslu.

Um 19. gr.: í Noregi og Danmörku er gert ráð fyrir því, að skólastjóri sé sjálf- 
kjörinn í skólastjórnina. Hér er gert ráð fyrir, að l)að sé óbundið.

Um 21.—24. g r .: F rá barnaskólunum  koma unglingar svo misjafnlega undirbúnir, 
að það hefur tafið skólastarfið slórlega að taka þá beint ú r barnaskólunum  inn í iðn- 
skólana. Er því óhjákvæmilegt, að þeir, sem síðri 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 iðnnema í iðngrein- 
irnar, en ekki áhugi eða handlagni unglinganna. Árangurinn hefur ekki ávallt farið að 
óskum og því miður oft orðið sá, að full nauðsvn virðist til, að á þvi verði nokkur 
breyting. Það þarf að athuga áhuga og iðnhaAni unglinganna á sem flestum sviðuin, 
og eru verklegir forskólar langheppilegasta leiðin 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, sem getur verið þeiin misjafnlega hollt.

Rétt er, að þeir, sem revnast vel í forskólunum  og læra þar undirstöðuatriði ein- 
hverrar iðnar, fái námstím ann styttan sem því nemur.

Um 25.—28. gr.: Hér er gert ráð fyrir söniu náinsgreinum og tilskildar eru í náms- 
skrá iðnþingsins frá 1933. Stundafjöldinn á viku er nokkuð mismunandi eftir bekkj- 
uiii, og skólatíminn getur verið mismunandi eftir staðháttum 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 hámarkið til 12 stunda á viku í 25 vikur, og eru þá próf ekki með 
talin.

Um 29. -35. gi\: Þeir fram haldsskólar, sem hér eru til nú fyrir iðnaðarmenn, eru 
vélstjóraskólinn og rafmagnsdeildin. í öðruni iðngreinuin er enginn skóli hér, og 
verða því allir, sem vilja afla sér meiri m enntunar en kvöldskólinn veitir, að fara 
utan til framhaldsnáms. Hér er full þörf á aukinni fræðslu fyrir iðnaðarmenn, eink- 
uni byggingaiðnaðarmenn, enda farnar að koma fram ákveðnar raddir um það, að 
ekki fái hér eftir aðrir m eistarabréf í bvggingaiðnaði en þeir, er lokið hafa meistara- 
prófi, bæði verklega og bóklega.



Hér er ekki gert ráð fyrir iðnfræðaskóla, 3 ára dagskóla á við iðnfræðaskóla 
erlendis, heldur eins árs framhaldsskóla. Æ ttu þeir, er lokið hafa prófi þaðan, að 
standa betur að vígi sem sjálfstæðir atvinnurekendur en hinir, sem venjulega vantar 
þekkingu í ýmsu því, er nauðsynlegt er að vita til þess að geta stjórnað atvinnurekstri 
svo vel fari.

Framhaldsskóli og forskóli mundu auka mjög á starf skólastjóra kvöldskólans, 
og er því sanngjarnt, að hann fái aukaþóknun fyrir.


