
Ed. 209. Nefndarálit [28. mál1
um frv. til 1. um breyt. it 1. nr. (ig 12. apríl 1\)45, um Stýrimunnaskólann í Reykjavík

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. og rætt það við skólastjóra stýrimunnaskólans.
Benti hann nefndinni :'1, að nauðsynlegt væri að ákveða með lögum, að skipaðir
væru að jafnaði 4 kennarar við skólann í stað 3 kennara, eins og nú væri. ákveðið
í frv. Hefði þetta og verið í frv. upphaflega; í siðastl. 2 úr hefðu allir þessir 4
kennarar verið ráðnir sem fastakennarar. og auk þess orðið að greiða allt að 1;)()
þús. kr. fyrir stundakennslu. svo að hér væri ekki um nein ný útgjöld að ræða
fyrir ríkissjóð. Féllst nefndin it þetta að fengnum öllum upplýsingum.

Nefndin ræddi einnig við skólastjóra um ástæðu fyrir því að fella nú niður
kennslu í þýzku, þar sem vitað er um miklar siglingar bæði verzlunar- og fiskiflot-
ans til þýzkumælandi þjóða og þvi rík ástæða til, að yfirmenn skipanna kunni
einmitt skil á þeirr i tungu. Taldi hann, að kennsla í of mörgum tungumálum væri
ekki heppileg til að ná sæmilegum heildarárangri af tungumálakennslunni. Á þetta
gat nefndin ekki fallizt, og vildi hún ekki stuðla að því, að þessi kennsla verði
felld niður. Það er hins vegar jafnan á valdi skólastjóra og ráðherra að ákveða
með reglugerð, hve miklum tíma sé varið til þýzkukennslu á hverjum tíma.

Einn nefndarmanna (HV) var fjarstaddur, er málið var afgreitt.
Með tilvísun til þessa leggur nefndin til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. Greinin falli niður.
2. Við 3. gr. Töluliður 3 falli niður.
3. Við 4. gr. Greinin orðist svo:

14. gr. sömu laga orðist svo:
Við stýrimannaskólann skulu, auk skólastjóra, vera að jafnaði fjórir skip-

aðir kennarar, þrír kennarar í siglingarfræði og tungumálakennari, og stunda-
kennarar eftir þörfum.

Laun fastakennara við skólann skulu ákveðin í launalögum.

Alþingi, 23. nóv. 1950.
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