
Ed. 618. Nefndarálit [96. mál]
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 58 7. maí 1946, um menntaskóla.

Frá meiri hl. menntamálanefndar.

Nefndin hefur haft málið til meðferðar og sent það til umsagnar til fræðslu-
málastjóra, stjórnar landssambands framhaldsskólakennara, fræðslufulltrúa gagn-
fræðastigsins og menntaskólanna í Reykjavík og Akureyri. Svör hafa nefndinni
borizt frá öllum þessum aðilum. Skólameistari menntaskólans á Akureyri og kenn-
arafundur menntaskólans í Reykjavík mæla með samþykkt frumvarpsins, en hinir
mæla á móti samþykkt þess.

Í menntamálanefnd voru skoðanir skiptar um frumvarpið. Kom í ljós, að meiri
hlutinn (HV, BrB, PZ) vildi fella það, en minni hlutinn (ÞÞ og SÓÓ) vildi sam-
þykkja það óbreytt.

Að samkomulagi varð þó, að fjórir nefndarmenn fallast á, að frumvarpið verði
samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU:
Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Aftan við lögin komi:

Ákvæði til bráðabirgða.
Ráðherra getur, að fengnum tillögum hlutaðeigandi skólastjórnar, heimilað, að

við menntaskólana starfi óskipt miðskóladeild til vorsins 1954.

Þorst. Þorsteinsson,
form.

Alþingi, 15. jan. 1952.

Sigurður Ó. Ólafsson,
fundaskr., frsm.

Brynj. Bjarnason.

Hannibal Valdimarsson.



Fylgiskjal I.

MENNTASKOLINN Í REYKJAVíK
Reykjavik, 21. des. 1951.

Háttvirt menntamálanefnd efri deildar Alþingis hefur með bréfi, dags. 19. þ. rn.,
óskað umsagnar minnar um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 58 7. maí
1946, um menntaskóla. Hef ég í dag lagt mál þetta fyrir kennarafund, 9g gerði
hann svofellda ályktun:

"Kennarafundur lýsir sig samþykkan frumvarpinu, eins og það liggur nú fyrir,
og vísar að öðru leyti til bréfs rektors og kennarafundar til Alþingis, dags. 10.
des. þ. á."

Við ályktun þessa hef ég engu að bæta, en leyfi mér aðeins að óska þess fyrir
skólans hönd, að frumvarp þetta nái fram að ganga óbreytt.

Virðingarfyllst,
Pálmi Hannesson.

Til menntamálanefndar efri deildar Alþingis.

Fylgiskjal II.

MENNTASKOLINNÁ AKUREYRI
Akureyri, 28. des. 1951.

Mér hefur borizt bréf háttvirtrar menntamálanefndar efri deildar Alþingis, þar
sem nefndin beiðist umsagnar minnar um frumvarp til laga um breyting á lögum
nr. 58 7. maí 1946, um menntaskóla.

Það skal þegar tekið fram, að ég mæli eindregið með því, að frumv. þetta verði
samþykkt, þó að raunar verði það að teljast galli, ef bundið verður með lögum,
að miðskóladeildin skuli óskipt, skilyrðislaust, hvernig sem á stendur.

Annars hefur Menntaskólinn á Akureyri staðið að þvi einhuga og óskiptur að
æskja þess, að miðskóladeild starfaði við skólann. Var það einlægur vilji fyrir-
rennara míns, Sigurðar skólameistara Guðmundssonar, að neðri bekkirnir héldust
áfram Í skólanum, enda eru þeir sú rót, sem skólinn er sprottinn af, og hafa notið
góðs af uppeldi og áhrifum þjóðkunnra skólamanna, svo að margir munu telja það
vafasaman greiða við þjóðfélagið að tæta það sundur, er þeir Stefán skólameistari
og Sigurður skólameistari höfðu hlúð að.

Skólinn hefur oftar en einu sinni flutt rök sín fyrir máli þessu, svo að nálega
virðist óþarft að stagla þau oftar. ÞÓ skal ég víkja að nokkrum atriðum.

Er það fyrst, að skólinn telur sér og nemendum hag í þvi, að sumir nemenda
að minnsta kosti komi sem yngsti r í skólann og verði á þann hátt samgrónari
skólanum en ella. Það skapar meiri festu, og er þess sízt vanþörf í rótleysi því, er
nú ríkir. Hins vegar er ekki með þessu verið að neyða neinn til að sækja mennta-
skólana. Aðrir skólar standa jafnopnir eftir sem áður. Möguleikunum fyrir unga
námsmenn er aðeins fjölgað, og fæ ég ekki séð, hvernig þeim, sem telja sig bera
hag æskunnar fyrir brjósti, ætti að vera það þyrnir í augum. Þau mótrök. að óheppi-
legt miseldri verði með nemendum menntaskólanna, ef þar eru miðskóladeildir, fá
ekki staðizt þá reynslu, er fengizt hefur í Menntaskólanum á Akureyri. Ég held ég
þori að fullyrða, að bæði neðstu- og efstu-bekkingar hafi fremur haft gott en illt af
sambúðinni á undanförnum árum. Eins og stundum gerist á heimilum, hafa oft
skapazt holl og skemmtileg tengsl með þeim yngstu og elztu, og efri-bekkingar
stundum fengnir til þess af skólastjórn að líta til með fyrstu-bekkingurn, er stuðn-
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ings þurftu við. Hefur þetta verið einn fegursti þátturinn i skólalífinu, og mundi
skólinn fátækari eftir, ef þetta hyrfi úr sögunni.

Það er annað, að nemendum mun óhjákvæmilega fækka til muna og skólinn
minnka, ef stýfðir verða neðan af tveir neðstu bekkirnir, eins og fræðslulögin nýju
gera ráð fyrir. Slík minnkun á gömlum skóla hlýtur að valda margvíslegum vand-
kvæðum inn á við í skólanum. Skólinn hefur á að skipa föstu kennaraliði, sem
Sigurður Guðmundsson hafði viðað að skólanum af sinni alkunnu forsjá. Var til-
ætlunin, .að hver sérmenntaður kennari hefði nægilegt verkefni í sinni sérgrein,
en til þess að svo geti verið, þarf skólinn að vera nokkurn veginn af þeirri stærð,
sem verið hefur undanfarið. Við breytinguna og minnkunina verða slík verkefni
ekki lengur til. T. d. má nefna, að kennslustundir í náttúrufræði verða aðeins 18
it viku í menntadeildum skólans næsta vetur, kennsla í sögu 21 stund og kennsla
í dönsku 15 stundir. Kennararnir hafa ekki lengur verkefni við sitt hæfi. Þarf ekki
skólafróðari mann til að skilja, hvert ógagn má af því hljótast. Ef hinir og þessir
kennarar fara að kenna hinar og þessar námsgreinar, sem þeir hafa ekki sérmenntun
í, er hætt við, að kennslan verði lélegri og þá um leið skólinn allur. Sú hætta virðist
mér að nú vofi yfir Menntaskólanum á Akureyri, ef hin einstrengingslegu fræðslu-
lög verða ekki sveigð til betra horfs. Ég hlýt því, til þess að forðast skemmdir á
skólastarfinu, að mæla eindregið með því, að umrætt frumvarp verði. samþykkt.

Að lokum vil ég aðeins benda á það, sem öllum nefndarmönnum er raunar
kunnugt, að húsrými mun verða nægilegt í Menntaskólanum á Akureyri fyrir mið-
skóladeild á næstu árum. Getur það varla talizt annað en vantraust á skólanum, ef
menn telja, að húsrúm sé þar betur ónotað en notað.

Þórarinn Björnsson,
skólameistari.

Til menntamálanefndar efri deildar Alþingis.

Fylgiskjal III.

FRÆÐSLUMÁLAST JÓRINN
Reykjavík, 31. des. 1951.

Háttvirt menntamálanefnd efri deildar Alþingis hefur sent mér til umsagnar
frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 58/1946, um menntaskóla (þskj. 429).

Um sjálft frumvarpið á þskj. 429 vil ég segja þetta:
1. Ég tel, að vart komi til mála að setja heimild handa menntaskólum til mið-

skólahalds inn í þá grein menntaskólalaganna, sem greinir i grundvallaratrið-
um - og eingöngu - frá skipan sjálfs menntaskólanámsins - áður lærdóms-
deilda menntaskólanna.

2. Heimildin er hvorki tímabundin, staðbundin né háð takmörkuðu kennslurými
eða heimavistarmöguleikum.

3. Með fjárveitingu þeirri, er Alþingi samþykkti í þessum mánuði, til menntaskóla
á Laugarvatni (fjárlög f. 1952) mun talið, að löglega sé gengið frá stofnun
3. menntaskólans hér á landi (sjá 1. gr. I. nr. 58/1946). Heimild í frumv. á
þskj. 429 - ef samþykkt verður - hlýtur þá einnig að ná til þessa skóla --.
fyrr eða síðar.

4. Að því leyti tel ég frumv. á þskj. 429 betra en fyrri frumv. um sama -- eða
svipað - efni, að nú er um þriggja ára miðskólanám að ræða í stað tveggja.

5. Vegna þess, að til þessa hefur verið um bráðabirgðaheimild handa M. A. að
ræða, hafa mið- og gagnfræðaskólakennarar ekki gengið ríkt eftir því, að starfs-
tími og laun þeirra kennara, er kenndu í miðskóladeildum, yrðu hin sömu,
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hvort sem um menntaskóla eða gagnfræðastígsskóla væri að ræða. En vart
mun hægt að loka augunum fyrir því, að sanngjarnt sé, að sömu laun og
sami starfstími verði við hliðstæða kennslu.

Eins og sjá má á meðfylgjandi plöggum, hef ég verið - og er - þeirrar skoð-
unar, að mjög geti verið viðsjárvert að hafa miðskóladeildir í menntaskólunum,
enda hefur ekki verið sýnt með dómi reynslunnar, að ástæða sé til þess að raska
þannig grundvallaratriðum skólakerfisins og baka ríkissjóði með því aukin útgjöld
að nauðsynjalausu. Ég legg því til, að frumvarp, sem opnar leiðir til stofnunar
miðskóladeilda í menntaskólunum, verði ekki lögfest.

Helgi Elíasson.

Fylgiskjöl:
1. Bréf fræðslumálastj., dags. 27. nóv. 1951, til menntamál an. Nd. um frumv. á

þskj. 169.
2. Fskj. með ofangr. bréfi: Yfirlit um tölu menntaskólanem. 1948-1951 o. fl.
3. Nefndarálit meiri hluta menntamálan. Ed. 1950-1951, þskj. 8(}9,ásamt fskj.

Til menntamálanefndar efri deildar Alþingis.

Fylgiskjal IV.
Reykjavík, 28. des. 1951.

Háttvirt menntamálanefnd efri deildar Alþingis hefur óskað umsagnar minnar
um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 58 7. maí 1946, um menntaskóla.

Af þessu tilefni leyfi ég mér að taka fram eftirfarandi:
Kostir þeirrar verkaskiptingar milli gagnfræðaskóla og menntaskóla, sem upp

var tekin með fræðslulögunum frá 1946, eru einkum fólgnir í þessu þrennu: (I.)
Inntökuprófið í menntaskólana frestast um 2-3 ár. Mun almennt álít skólamanna,
að með því móti sé hægt að haga vali nemenda til menntaskólanáms miklu farsæl-
legal' en áður var. (II.) Það þykir samrýmast miklu betur lýðræðisþjóðfélagi, að
unglingarnir eigi sem lengst samleið á námsbrautinni. Með þvi móti er auðveldara
að forðast ríg og öfund út af mismunandi hlutskipti. Um 15-16 ára aldur taka
áhugaefni unglinganna að skýrast. Margir, jafnvel flestir, sem ætla sér t. d. í iðn-
skóla eða verzlunarskóla o. s. frv., hafa tekið ákvörðun um það. Greiningin kemur
því oftast nær af sjálfu sér og sársaukalaust. (III.) Þroskafar nemenda á aldrin-
um 13 ára til tvítugs er svo geysiólikt, bæði andlegt og líkamlegt, að það er vafa-
söm ráðstöfun að ala þá upp í sömu stofnun, ef annars er kostur.

Þetta' eru allt almenn atriði, sem hafa verður til hliðsjónar við skipun skóla-
mála. Tel ég þau öll mæla gegn þvi fyrirkomulagi, sem frumvarpið ráðgerir að
heimila. En nú mun ég ræða, hvaða áhrif hið ráðgerða fyrirkomulag hefur á hvor-
um staðnum fyrir sig, Reykjavík og Akureyri.

Reykjavík. Með þessari breytingu er stefnt að því að taka upp sama hátt á
inntöku nemenda í menntaskólann sem tíðkaðist áður en fræðslulögin nýju tóku
gildi. Er ekki úr vegi að rifja upp, hversu það fyrirkomulag gafst, áður en það
yrði vakið upp að nýju. Velja skyldi 25 nemendur í eina 1. bekkjar deild. Prófið
þreyttu hins vegar oft hátt á annað hundrað. Starfandi var undirbúningsdeild,
rekin af einum kennara menntaskólans. Þetta hafði þær verkanir í barnaskólunum,
að fuUnaðarprófsdeildum þeirra hélt við upplausn. Börnin voru langt fram á vetur
að tinast í undirbúníngsdeildina. Það var tekið við þeim án tillits til þess, hvort
þeim hentaði slíkt nám eða ekki. Þau börn, sem ekki höfðu efni á að kosta sig til
þessa, sátu eftir með sárt ennið, sáróánægð við skólann og allt og alla. Er stundir
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liðu, tók þessarar upplausnar einnig að gæta í 12 ára og jafnvel í 11 ára deildun-
um. Þegar hér var komið sögu, sáu barnaskólarnir sig tilneydda að hamla á
móti þessum ófarnaði og stofnuðu undirbúningsdeildir. Að fáum árum liðnum var
svo komið, að flestallir nemendur, sem inngöngu fengu í menntaskólann, komu úr
undirbúningsdeildum barnaskólanna. Var þá lokið eftirsókn barnanna að komast
burt úr skólunum. En deildir þessar voru vandræðastofnanir innan skólanna.
Asóknin að komast í þær var svo hörð, að sumir skólar létu tilleiðast að hafa tvo
og gott ef ekki þrjá bekki með þessu sniði, þótt vitað væri, að aðeins u. þ. b. 5-7
börn úr hverjum skóla mundu ná inntöku í menntaskólann. Auk þess hygg ég, að
það hafi verið dómur flestra þeirra, er reynslu hafa af starfi barnaskóla, að þeir
kennsluhættir, sem þar var neyðzt til að viðhafa prófsins vegna, hafi verið mjög
óskynsamlegir, að ekki sé meira sagt.

Slíkt samkeppnispróf sem hér um ræðir átti "formælendur fá", meðan það var
haldið. Enginn vissi það fyrir fram, hvers konar kröfur hann þurfti að standast
til þess að hljóta skólavist. Undirbúningurinn undir það var óslitin örvæntingar-
barátta. Það þjóðfélag, sem hrindir börnum sínum út í slíkan leik, tekur á sig
mikla ábyrgð. Er vandséð, að þau bíði þess öll bætur í bráð. Þykist ég geta rakið
ýmis vixlspor unglinga mér kunnugra til þessa prófstríðs, þótt vitanlega sé erfitt
að færa sönnur á slíkt.

Heyrt hef ég því fleygt, að Menntaskólinn Í Reykjavík geti hugsað sér annan
hátt á inntöku nemenda í fyrirhugaða 1. bekkjar deild en samkeppnispróf, þ. e. að
honum verði úthlutað tiltekið hverfi eins og á sér stað um gagnfræðaskóla bæjar-
ins. Nú þykir það mjög vel ílagt, ef gert er ráð fyrir, að 20 hverra 100 unglinga
upp og ofan séu lagaðir til menntaskólanáms. Það yrðu því 5-6 "menntaskólanem-
endur" í allra hæsta lagi í hverjum bekk í þessari óskiptu miðskóladeild. Til þess
að kenna saman nemendum mjög ólíkt á vegi stöddum í námi þarf mikla þjálfun,
ef hlutur einskis á að vera fyrir borð borinn. En ég hygg, að okkar ágætu mennta-
skólakennurum sé enginn óréttur ger, þótt þVÍ sé haldið fram, að þeir hafi allra
kennara minnsta æfingu í þeim vinnubrögðum, sem til þess eru nauðsynleg. Væri
því ærið undarlegt að byrja á slíkum tilraunaskóla einmitt þar.

Niðurstaða min iu viðbótar því, sem áður hefur verið sagt, er því þessi: Þar
sem ég fæ ekki komið auga á neina viðhlítandi leið til þess að velja nemendur í
óskipta miðskóladeild við Menntaskólann i Reykjavík og einkum vegna þeirrar
óskemmtilegu reynslu, sem ég hef af vali nemenda í slíka deild, tel ég það mjög
misráðið að stofna til hennar.

Þess er vert að minnast, að gagnfræðadeildin við Menntaskólann í Reykjavík
var á sínum tíma afnumin í góðu samkomulagi við kennara skólans, sbr. fylgi-
skjal I með greinargerð fyrir frv. til laga um menntaskóla, bls. 110, í Um mennta-
mál á Íslandi 1944---1946.

Akureyri. Um miðskóladeild við Menntaskólann á Akureyri skilst mér gegna
að mörgu leyti líku máli. Samkeppnin um inntöku nemenda mun þó aldrei svipað
því eins hörð og í Reykjavík. Hins vegar bitnar slík deild þar enn harðar á starfi
gagnfræðaskóla bæjarins, þar eð hann með því móti mundi sviptur vel flestum
hæfustu nemendunum til bóknáms. Og þar koma því enn skýrar fram þeir ókostir,
sem nefndir eru hér að framan, á því að skipta unglingum á gagnfræðaskólaaldri
milli skóla eftir því, hvort þeir eru vellagaðir til bóknáms eða ekki. Hlýtur það
að valda óheilbrigðri togstreitu og metingi milli unglinga Í bænum.

Aftur á móti virðist mér rök geta legið til þess að hafa miðskóladeild við M. A.
fyrir nemendur úr sveitum norðanlands, ef skilyrði eru til þess að hafa slíka deild
við skólann, en engin í hlutaðeigandi byggðarlögum. ÞÓ tel ég, að slíkt ætti aðeins
að vera ráðstöfun til bráðabirgða. Hverjum þeim, sem er það áhugamál, að Islenzkar
sveitir megi eflast að menningu og jafnframt varðveita og rækta þá sérstæðu og
stórum merkilegu menningu, sem er vissulega séreign ýmissa byggðarlaga, hlýtur
að vera það keppikefli, að þar megi rísa menntastofnanir, sem annast uppfræðslu
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unglinganna. Hverju héraði er það vafasamt vínsemdarbragð að vera leyst undan
þeim vanda, sem það vex af að sigrast á.

Ég sé það á hjálögðu frumvarpi, að ekki er lengur gert ráð fyrir "tveggja vetra
miðskóladeild". Ég ræði því ekki það atriði, þar eð ég tel það lll' sögunni. Mið-
skóladeild hlýtur að merkja, ef annað er ekki fram tekið, þriggja ára skóla, sam-
kvæmt skilgreiningu í lögum nr. 22 10. apríl 191-6,um skólakerfi og fræðsluskyldu,
4. gr. Og hlyti heimild til ráðherra, ef frumvarpið næði fram að ganga, að vera
bundin við að stofna slíka deild.

Þá tel ég óeðlilegt að setja heimild um miðskóladeild inn í lög um mennta-
skóla. Ef hún á heima í lögum, virðist réttara, að hún kæmi inn í lög um gagn-
fræða-nám.

Með virðingu,

Ármann Halldórsson.

Til menntamálanefndar efri deildar Alþingis.

Fylgiskjal V.

LANDSSAMBANDFRAMHALDSSKÓLAKENNARA
Reykjavík, 2. janúar 1952.

Stjórn Landssambands framhaldsskólakennara hefur kynnt sér frumvarp til
laga um breyting á lögum nr. 58 frá 1946, um menntaskóla (þskj. 429).

Um leið og sambandsstjórnin ítrekar eindregið fyrri andmæli sín gegn þeirri
stefnu, er fram kemur í þessu frumvarpi, leyfir hún sér að taka þetta fram til
viðbótar:
1. Á fjölsóttu uppeldlsmálaþingi, sem háð var í Reykjavík 13.-16. júní 1951, voru

ræddar og samþykktar ýtarlegar ályktanir um unglingafræðslu. Þar segir
svo m. a.:

"Þingið vill leggja áherzlu á, að það telur skipan gagnfræðastigsins, eins
og fræðslulögin gera ráð fyrir, skynsamlega og tiltölulega sveigjanlega í fram-
kvæmd, nema ef vera skyldi að því leyti, að aðgreining verknáms og bóknáms
sé á skyldunámsárunum óþarflega ákveðin.

Sérstaklega vill þingið vara alvarlega við þeim tilraunum, sem gerðar hafa
verið til að kljúfa gagnfræðastigið á þann veg, að miðskóladeiIdir verði tengdar
menntaskólunum, að ekki sé nefnd sú óhæfa að ætla unglingum aðeins tveggja
vetra nám frá barnaprófi til landsprófs miðskóla."

. Þessi samþykkt uppeldismálaþingsins var gerð einróma að lokinni rækilegri
athugun í fjölmennri þingnefnd og umræðum á þingfundi. Þingseta var heimil
öllum kennurum og auglýst í þingboði. að unglingafræðslan yrði annað aðal-
umræðuefni þingsins. Þingið sátu kennarar barna- og framhaldsskóla víðs vegar
af landinu. Verður því varla andmælt með rökum, að samþykktir þingsins sýni
því afstöðu kennarastéttar landsins almennt til viðfangsefnanna.

Stjórn landssambandsins leyfir sér því að vænta þess, að háttvirt Alþingi
taki til greina rökstutt álit þings kennarastéttarinnar og lögfesti ekki umrætt
frumvarp.

2. Auk þeirrar stórfelldu truflunar, sem samþykkt þessa frumvarps hefði í för
með sér á fræðslukerfi landsins, vill stjórn landssambandsins einnig ítreka nú
alvarlega fyrri ábendingar um röskun þá, sem samþykkt frumvarpsins hefði
einnig á starfstíma og laun fjölmargra kennara. Vitanlega mundu allir mið-
skólakennara I' krefjast sömu launa og starfskjara eins og greinilega kom fram
í yfirlýsingu, sem 20 miðskólakennarar sendu háttvirtri menntamálanefnd í
febrúar 1951.

Virðingarfyllst,

f. h. stjórnar Landssambands framhaldsskólakennara,

Helgi Þorláksson,
form.

Helgi Tryggvason,
ritari.

Til menntamálanefndar efri deildar Alþingis.
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