
Sþ. 411. Breytingartillaga
við frv. til fjárlaga fyrir árið 1943.

Flm.: Ingólfur Jónsson, Barði Guðmundsson, Bjarni Ásgeirsson, 
Kristinn Andrésson.

Við 14. gr. B. XIV. 11. (Handíðaskólinn). Liðinn skal orða svo:
a. Rekstrarstyrkur ........................................................................................
b. % stofnkostnaðar, allt að ....................................................................

15600
61000 76600

G r e i n a r g e r ð .
Lúðvig Guðmundsson skólastjóri stofnaði handíðaskólann haustið 1939 og rak 

hann sem einkaskóla í þrjú ár. S. I. vor var skólanum breytt í sjálfseignarstofnun, og 
standa margir kunnir skólamenn að hinu nýja skólafélagi. Um leið og þessi breyt- 
ing var gerð á skipun skólans, seldi stofnandi hans skólafélaginu húseignina á 
Grundarstíg 2 A í Reykjavík, ásamt húsbúnaði, verkfærum  og öðrum tækjum  til notk- 
unar við kennslu í trésmíði, málmsmíði, rennismíði, leðurvinnu, bókbandi, teikningu 
o. fl. Síðast liðið sumar lét skólafélagið endurbæta húsakynnin að nokkru, og er nú 
verið að ljúka við steinsteypta viðbyggingu, þar sem ráðgert er að hafa smíðavinnu- 
stofu.

Allur kostnaður við kaup þessara eigna og umbætur, sem gerðar hafa verið á 
þeim, nemur alls kr. 81550.00.

Þegar frá byrjun hefur kennaradeildin verið meginstofn skólans, og starfar hún 
í samvinnu við kennaraskólann. Veitir deildin kennaraefnum  og kennurum  við 
barna- og unglingaskóla sérmenntun í skólasmíði og teikningu. Kennslan er ókeypis, 
enda greiðir ríkissjóður allan kostnað við deildina.

S. 1. haust efndi skólinn til verklegrar kennslu fyrir pilta ú r sveit. Er þeim kennt 
smíði húsgagna og búshluta við hæfi ísl. sveita, enn frem ur pjátur- og járnsmíði og 
steinsteypa. Kennsla þessi er veitt ókeypis.

í öðrum deildum skólans greiða nemendur kennslugjöld.
Nemendur skólans eru nú alls ca. 240.
Jakob Kristinsson, fræðslumálastjóri, sem hefur yfirum sjón með skólanum fyrir 

hönd fræðslum álastjórnarinnar, segir í bréfi, dags. 21. jan. þ. á., um skólann: „Ég tel, 
að handíðaskólinn hafi sýnt og sannað, að full þörf var á honum. Nemendum hans 
hefur fjölgað að miklum mun og vinsældir hans stórum vaxið árlega. Hann hefur 
góðum kennurum  á að skipa og er stjórnað af atorku og prýði. Tel ég hann eiga allt 
gott skilið af hálfu rikisstjórnar og Alþingis.

Samkvæmt gildandi lög'um greiðir ríkissjóður % hluta stofnkostnaðar héraðs- 
skóla og húsm æðraskóla landsins. Ég lít svo á, að handíða- og m yndlistaskólinn 
eigi sams konar stuðning skilið. Mæli ég þess vegna með þyí, að ríkið greiði % 
hluta stofnkostnaðar hans, enda leggi skólinn að sjálfsögðu fram  endurskoðaða 
reikninga yfir stofnkostnaðinn.“


