
Nd. 564. Frumvarp til laga [165. mál]
um breyting á lögum nr. 58 7. maí 1946, um menntaskóla.

Flm.: Jónas Rafnar, Gísli Guðmundsson, Stefán Jóh. Stefánsson, Jón Sigurðsson,
Jón Pálmason, Stefán Stefánsson og Sigurður Bjarnason.

1. gr.
Aftan við lögin komi:

Ákvæði til bráðabirgða.
Til vorsins 1953 skal, ef húsrúm leyfir, starfa við Menntaskólann á Akureyri

miðskóladeild. enda starfi þá lærdómsdeild skólans samkvæmt lögum um mennta-
skóla, nr. 58 frá 7. maí 1946.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 49 frá 17. maí

1949, um breyting á lögum um menntaskóla, nr. 58 frá 7. maí 19,16.

Greinargerð.

Með lögum nr. 58 frá 7. maí 1946, um menntaskóla, var m. a. gert ráð fyrir því, að
gagnfræðadeildir menntaskólanna yrðu lagðar niður. Stjórn Menntaskólans á Akur-
eyri var frá öndverðu andvíg þessari breytingu. Vegna eindreginna tilmæla forráða-
manna skólans heimilaði menntamálaráðherra tvívegis, að neðri bekkir Mennta-
skólans á Akureyri störfuðu áfram, í fyrra skipti skólaárið 1947-1948 eftir hinu
eldra skipulagi, en í síðara skipti skólaárið 1948-1949 í samræmi við nýju fræðslu-
lögin, þannig að nemendur yrðu búnir undir miðskólapróf (Iandspróf), en ekki hið
gamla gagnfræðapróf. Þá voru samþykkt á Alþingi lög 17. maí 1H49 þess efnis, að
tveggja vetra miðskóladeild skyldi starfa tvö næstu árin við Menntaskólann á Ak-
ureyri.

Þar sem tími sá, sem miðskóladeildin á að starfa samkv. nefndum lögum, er lið-
inn á næsta vori og starfsemi deildarinnar hefur gefizt mjög vel, leggjum við flutn-
ingsmenn þessa frumvarps til, að deildinni verði heimilað að starfa áfram með sama
fyrirkomulagi og verið hefur í tvö ár enn, eða til vorsins Hl53.

Alit Menntaskólans á Akureyri er prentað með sem fylgiskjal, en þar koma fram
þau sjónarmið, sem ráða því, að frumvarp þetta er flutt.

Fylgiskjal I.
Frá Menntaskólanum á Akureyri.

Eins og kunnugt er, mæla fræðslulögin nýju svo fyrir, að gagnfræðadeild Mennta-
skólans á Akureyri skuli hverfa úr sögunni og skólinn aðeins verða fjögurra ára
menntaskóli. Stjórn skólans hefur frá öndverðu verið andvíg þessari breytingu.
Fyrrverandi skólameistari, Sigurður Guðmundsson, andmælti fyrirhugaðri breytingu
þegar á fundi milliþinganefndar í skólamálum, er nefndin sat á rökstólum á Laugar-
vatni og undirbjó fræðslulöggjöfina. Síðan hafa oftar en einu sinni verið samþykktar



ályktanir á kennarafundum í Menntaskólanum á Akureyri, þar sem skorað hefur verið
á menntamálaráðuneyti eða Alþingi að heimila, að gagnfræðadeild starfaði hér eins
og verið hefði. Fyrrverandi menntamálaráðherra, Eysteinn Jónsson, heimilaði tví-
vegis, að neðri bekkir skólans störfuðu áfram, í fyrra sinn (skólaárið 1947-1948)
eftir hinu eldra skipulagi, en í síðara skipti (skólaárið 1948-1949) í samræmi við
nýju fræðslulögin, þannig að nemendur yrðu búnir undir miðskólapróf (landspróf),
en ekki hið gamla gagnfræðapróf. Þessu næst var málið borið fram á Alþingi í jan.
1949. Fluttu allmargir norðlenzkir þingmenn þá frumvarp þess efnis, að gagnfræða-
deildin héldist óbreytt frá því, sem verið hafði, áður en fræðslulögin voru samþykkt.
Menntamálanefnd neðri deildar (en þar hafði málið komið fram) breytti frumvarp-
inu svo, að tveggja vetra miðskóladeild skyldi starfa tvö næstu ár í Menntaskólanum
á Akureyri, og þannig var málið afgreitt sem lög frá Alþingi. Hér hefur því farið
fram kennsla til miðskólaprófs síðustu vetur. Gengu nemendur í fyrsta skipti í vor
undir landspróf miðskólaprófs. Náðu tuttugu nemendur tilskilinni landsprófseinkunn
til framhaldsnáms, þó að þeir hefðu aðeins stundað nám tvo vetur og fyrri veturinn
færi að allmiklu leyti forgörðum sökum hins eftirminnilega mænuveikif'araldurs,
sem þá geisaði hér í bænum.

Nú eru senn liðin þessi tvö ár, sem Alþingi heimilaði hér miðskólakennslu,
þannig að fyrsti bekkur á, að óbreyttum aðstæðum, eigi að starfa hér næsta vetur.
En stjórn skólans er enn á einu máli um það að æskja þess, að skólinn verði áfram
sex ára skóli.

Viljum vér í fyrsta lagi benda á, að fram hafa komið eindregnar óskir og áskor-
anir frá einstökum foreldrum, félagasamtökum, sýslunefndum norðanlands og
fjórðungsþingi Norðlendinga þess efnis, að gagnfræðadeild skólans starfaði áfram
með hinu gamla sniði. Ber hvort tveggja til, að deildin hefur verið mörgum að góðu
kunn, og jafnframt skiptir það ekki litlu, bæði fjárhagslega og uppeldislega. fyrir
foreldra, sem þurfa að send~ börn sín að heiman til náms, að eiga þess kost að koma
þeim í heimavist skólans. A þetta einkum við um foreldra úti um land, sem ekki
eiga aðgang að framhaldsskóla heima fyrir, en hyggja á langskólanám fyrir börn sín
og telja þá heppilegast að fá þeim þegar vist í þeim skóla, þar sem þeim er ætlað
að ljúka stúdentsprófi.

Húsakostur M. A. eykst nú stórkostlega, er heimavistarhúsið nýja verður tekið
í notkun. Búa þar þegar 33 nemendur, og um áramót bætast við rúm fyrir 28 og að
líkindum annað eins fyrir næsta haust, svo að gera má ráð fyrir, að þar búi næsta
vetur um 90 nemendur. Í húsinu fullgerðu eiga að geta búið um 160 manns, en í
gömlu heimavistinni var aðeins rúm fyrir 72. Skólinn getur því í nánustu framtíð
séð meira en helmingi fleiri nemöndum fyrir húsnæði en áður var .• Jafnframt rýmk-
ast í gamla húsinu, er heimavistir flytjast þaðan ásamt matseld allri. Er því sýni-
legt, að nægilegt kennslurúm verður fyrir sex ára skóla, þó að þrengsli hafi undan-
farin ár verið til haga. Virðist það óneitanlega einkennileg mótsögn að leggja á
það kapp að fækka nemöndum skólans, jafnframt því sem húsakynni hans eru
stóraukin. Láta mun nærri, að nemöndum fækki um þriðjung, ef tveir neðstu bekkir
skólans hverfa. Í vetur eru í skólanum 318 nemendur, þar af 99 í miðskóladeild, eða
tæpur þriðjungur. Til glöggvunar fer hér á eftir skýrsla um nemendur skólans,
skiptingu þeirra í bæjarmenn (Akureyringa) og utanbæjarmenn og skiptingu utan-
bæjarmanna í heimavistarbúa og bæjarbúa. Jafnframt sést á skýrslunni, hve margir
utanbæjarmenn hafa sótt um heimavist, en eigi fengið í þetta sinn sakir rúmleysis,
þar eða nýja heimavistin er enn ekki fullbúin.

Bæjarmenn Utanbæjarmenn Alls
Í menntadeild ........ 54 165 219
- miðskóladeild ...... 54 45 99

Samtals 108 210 318



Utanbæjarmenn
í heimav. Sótt um. en ekki

fengið heimavist
Ekki sótt

Í menntadeild 85
- miðskóladeild 18

39
10

41
17

'Samtals 103 49 58

Af skýrslu þessari má marka, að allir umsækjendur um heimavist, bæði úr mið-
skóladeild og menntadeild, hefðu fengið húsnæði í skólanum í vetur, ef heima-
vistin nýja væri að fullu tekin til notkunar. Má heita, að umsóknafjöldi og væntan-
legt húsrúm standist á endum. Virðist því, að nýja heimavistin geti á næstu árum
einnig sinnt þörfum miðskóladeildar.

Fjárhagslega varðar þetta mál einkum tvo aðila. Annars vegar eru áhrif þess
á greiðslur ríkisins, hins vegar kostnaður foreldra af námi barna sinna. því hefur
verið haldið fram, að kostnaður ríkisins yrði meiri, ef miðskóladeildir störfuðu
við menntaskóla, þar sem menntaskólarnir væru algerar ríkisstofnanir, en rekstrar-
kostnaður gagnfræðaskóla, annar en laun fastra kennara, væri greiddur að hálfu
af bæjar- og sveitarfélögum. En hér má benda á, að verulegur hluti þeirra, sem nám
stunda í miðskóladeild M. A., lýkur prófi eftir tveggja vetra nám þar. Sparast á
þann veg eins árs kennsla, sem létt er af ríkissjóði, og eins árs námsdvöl, sem léttir
miklum kostnaði af vandamönnum nemenda. Væri hægur vandi að reikna, hve
mikið hefur spar azt ríkissjóði við það, að 20 nemendur luku hér í vor þriggja ára
námi á tveimur árum. Þó skal það ekki gert hér, en óhætt er að fullyrða, að ríkið
hefur ekki skaðazt á þeim skiptum, og er þó sparnaður foreldra mun meiri.

Okkur er allt um þetta fullljóst, að ekki er æskilegt né heldur mögulegt, að allir
nemendur ljúki þessu námi á svo skömmum tíma, en næmum nem öndum virðist
ekki hafa orðið það ofraun.

Þá hefur orðið vart við þau rök gegn þessu máli, að það væri röskun á skóla-
kerfi' því, er fræðslulögin gera ráð fyrir, ef hér yrði sex ára menntaskóli. því er
fyrst til að svara, að mjög orkar tvímælis, að heppilegt sé að kerfisbinda skólamál
þjóðarinnar eins og gert er með fræðslulögunum nýju. Teljum við, og áreiðanlega
margir aðrir, að of langt sé gengið í þá átt. Reynslan er og sú, að kerfi fræðslulag-
anna hefur verið sniðgengið á marga vegu. Má í því sambandi benda á, að á Laugar-
vatni starfar bæði gagnfræða- og menntadeild, it Ísafirði starfar framhaldsdeild með
sama sniði og 1. bekkur menntadeildar, og við barnaskólana í Reykjavík starfa
unglingadeildir, sem að réttu lagi eiga að fylgja gagnfræðastiginu. því verður þannig
ekki með sanni við borið, að lögmálsstafurinn sé hvergi brotinn nema hér.

Þá má einnig benda á, að við teljum æskilegt, að nemendur, að minnsta kosti
einhverjir þeirra, komi ungir í skólann og stundi þar allt sitt nám til stúdentsprófs.
Ættu að skapast við það fastari venjur og að líkindum sterkari tengsl við skólann.
Einnig teljum við ákjósanlegra, að nemendur komi ekki allir senn í skólann, því að
nysveinahópurinn verður þá minni hverju sinni og hægara fyrir skólastjórn að
fylgjast með honum. Tölum við hér af mikilli reynslu úr skólanum, þar sem sú
venja hefur skapazt, að nemendur hafa fengið að smábætast í hópinn á hverju vori
og síðari hluta vetrar, eftir því sem hentað hefur aðstæðum þeirra. En með fjögurra
ára skóla mundi hver árgangur koma inn í skólann í einu eftir landspróf og þá úr
ýmsum áttum, svo að hópurinn yrði ósamstæður og í honum enginn, sem hér væri
skólavanur.

Fylgiskjal II.
Ályktun Fjórðungsþings Norðlendinga.

Fjórðungsþing Norðlendinga, haldið á Akureyri dagana 20.-21. ágúst 1950,
lýsir yfir því, að það telur illa farið, að gagnfræðadeild Menntaskólans á Akur-
eyri sé lögð niður, og æskir þess eindregið, að hún fái að starfa áfram svo sem
verið hefur. Þingið skorar á alþingismenn úr Norðlendingafjórðungi að beita sér
fyrir málinu.


