
Nd. 71. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 58 7. maí 194G, Ulll menntaskóla.

(Lagt fyrir Alþingi á G6. löggjafarþingi, 1946.)

1. gr.
16. gr. laga nr. ;j8/194G orðist þannig:
Skylt er kennara að kenna 24~--27 kennslustundir á viku, en fækka má kennslu-

stundum hans niður í 22, er hann verður 55 úra, og 17, er hann verður 60 ára.
Kennsluskylda núverandi kennara skal þó haldast óbreytt frú því sem ákveðið er
i reglugerð fyrir Menntaskólann í Reykjavík, nr. 3 frá 8. febrúar 1937. - Kennari
skal starfa með nemendum utan kennslustunda í samráði við skólastjóra og vinna
önnur störf í þágu skólans, eftir því sem aðstæður leyfa og ákveðið er í reglugerð og
erindisbréfi. Má þá fækka skyldustundum kennara, ef þörf gerist, svo og vegna mik-
illar heimavinnu, eða taka tillit til slíkra aukastarfa þegar ákveðin er lengd árlegs
starfstíma kennara. -- Fræðslumálastjórn ákveður kennsluskyldu skólastjóra. -
Þegar nefnd er kennslustund i lögum þessum, er ætíð átt við 45 mínútna kennslu-
stund.

2. gt'.
Lög þessi gilda frá 1. október 1946.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:

1 lögum um menntaskóla, nr. 58/1946, 16. gr., er svo mælt, að skyldustundir
skólakennaranna skuli vera allt að 27 á viku hverri. Áður giltu um þetta ákvæði 63. gr.
reglugerðar fyrir Menntaskólann í Reykjavik frá 8. febr. 1937, er voru á þann veg,
nð fastir kennarar, aðrir en rektor og yfirkennarar. skyldu kenna 24 stundir á viku.

Með hinum nýju lögum um menntaskóla hefur því fjöldi kennslustundanna
verið aukinn um 3 á viku, miðað við það sem áður var. Telja kennararnir, að með
þessu móti séu þeir sviptir kjarabótunum, sem launalögin færðu þeim.

Nokkru fyrr en skólar skyldu hefjast í haust, skýrðu kennararnir ríkisstjórninni
frá því, að þeir myndu eigi gegna kennslu í skólunum umfram það, sem lög mæltu,
nema breytt yrði í fyrra horf skyldustundafjöldanum.

Sakir skorts á kennurum hafa hinir föstu kennarar um skeið annast mikla
kennslu í skólunum utan skyldustundanna. Horfði því óvænlega um rekstur mennta-
skólanna, ef aukakennsla föstu kennaranna átti með öllu að falla niður. Hinsvegar
brast ríkisstjórnina að sjálfsögðu heimild til að víkja frá ákvæði menntaskóla-
laganna um stundafjöldann. En til þess að firra vandræðum og gera kleift, að skól-
arnir hæfust á tilsettum tíma, hét ríkisstjórnin kennurtmum því að beita sér fyrir
lausn á málinu, er talizt gæti viðunandi fyrir þá.

Frumvarp þetta er fram borið til efnda á því loforði, og munu kennararnir
una þeirri lausn, er það felur í sér.


