
Nd. 223. Nefndarálit [78. mál]
um frv. til l. um breyt. á l. nr. 49 7. maí 1946, um húsmæðrafræðslu.

Frá menntamálanefnd.

Nefndin hefur rætt frv. og sent það til umsagnar fræðslumálastjóra og for-
stöðukonu húsmæðrakennaraskóla íslands, og eru umsagnir þeirra prentaðar hér
með sem fskj. - Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt með svofelldri

BREYTINGU:
Efnismálsgr. 1. gr. orðist svo:
Skólanefnd hvers skóla ákveður, að fengnu áliti skólastjóra og með samþykki

fræðslumálastjórnarinnar, hvort skólinn starfar í 1 eða 2 ársdeildum og hve langur
skólatíminn sé árlega.

Alþingi, 12. nóv. 1952.

Gunnar Thoroddsen,
form.

Jónas Árnason.

Páll Þorsteinsson,
fundaskr.

Halldór Ásgrímsson,
frsm.

Kristín Sigurðardóttir.

Fylgiskjal I.

FRÆÐSLUMÁLAST JÓRINN
Reykjavík, 30. október 1952.

Vegna frumvarps þess til laga á þskj. 87 um breytingu á lögum nr. 49/1946,
um húsmæðrafræðslu. sem háttvirt menntamálanefnd Nd. Alþingis sendi hingað
til umsagnar 23. þ. m., skal tekið fram, að ég mæli með því, að frumvarpið verði
lögfest. Í frumvarpinu er raunverulega aðeins um þá breytingu frá núgildandi lög-
um að ræða, að 9 mánaða starfstími verður ekki lögboðinn, en hins vegar leyfilegur
þar, sem það þykir henta.

Ég hef leitað álits námsstjóra húsmæðrafræðslunnar um frumvarpið, og hefur
hún ekkert við það að athuga.

Helgi Elíasson.

Menntamálanefnd Nd. Alþingi.



Fylgiskjal II.
Reykjavík, 27. október 1952.

Hæstvirt menntamálanefnd neðri deildar Alþingis hefur sent mér til umsagnar
frumvarp hr. alþingismanns Jóns Pálmasonar um breytingu á lögum nr. 49 7. maí
1946, um húsmæðrafræðslu.

Ég er að nokkru leyti samþykk ofangreindu frumvarpi, en tel þó æskilegt,
að nokkrir húsmæðraskólanna starfi ávallt í 9 mánuði, en get ekki fallizt á það,
sem segir í greinargerðinni með frumvarpinu, að "alls vegna sé líka krafan um
9 mánaða skólavist á ári fráleit". Auðvitað er það mjög gott fyrir þær stúlkur,
sem hafa efni og ástæður til þess, að dvelja svo lengi við nám á húsmæðra-
skólunum.

Til þess að gera sem flestum stúlkum kleift að stunda nám á húsmæðraskól-
um, finnst mér hins vegar að breyta mætti nokkrum skólum í tvö námstímabil,
hið fyrra byrjaði fyrst í september og stæði fram í janúar, hið síðara hæfist þá og
stæði fram á vor.

Ef námstíma yrði hagað eins og fyrr greinir, gætu nemendur valið um, hvort
námstímabilið þeir kysu heldur, og gætu þá ráðið því, hvort þeir tækju námið allt
á einum vetri eða létu t. d. ár líða milli námstímabila.

Námsefnið yrði þá einnig mismunandi. A fyrra námstímabili yrði aðallega
kennd matreiðsla, að haustinu geymsla berja, grænmetis og annarra matvæla til
vctrarforða, en á síðara tímabilinu yrði einkum lögð stund á hannyrðir og að
vorinu kennd garðyrkja og undirbúningur grænmetisræktunar.

Enn fremur mætti hafa í nokkrum skólum aðalnámsgreinar þær sömu á
báðum námstímabilunum, sem sé matreiðslu og híbýlaurngengni, en mismunur yrði
eingöngu í því, að fyrra tímabilið yrði kennd geymsla matvæla til vetrarforða, en
síðara tímabilið kennd garðyrkja og undirbúningur grænmetisræktunar.

Þessa tilhögun mætti hafa í nokkrum húsmæðraskólunum til reynslu.
Fyrir tveim árum kom ég fram með ákveðnar tillögur um það á fundi í hús-

mæðrakennarafélaginu þess efnis, að nokkrum húsmæðraskólanna yrði breytt í
4Y2 til 5 mánaða skóla, svo að þetta samrýmist mjög vel skoðun minni á þessu,
þótt ég hins vegar telji alls ekki, að breyta ætti öllum skólunum þannig. Hver
skóli hefði sitt sérstaka fyrirkomulag, og gætu þá stúlkur valið um skóla eftir
efnum og ástæðum.

Þá tel ég sjálfsagt, að forstöðukonur og skólanefndir hafi frjálsar hendur um
að halda námskeið, t. d. fyrir húsmæður .

Ekki tel ég heppilegt, að skólanefndir hvers skóla geti ákveðið frá ári til ars,
hvort skólinn skuli starfa í 9 mánuði eða 5, heldur skuli það ákveðið af forstöðu-
konu skólans, skólanefnd og fræðslumálastjórn. og gildi sú ákvörðun um nokkurt
árabil fyrir hvern skóla, þannig að hver skóli verði þekktur fyrir sína námstil-
högun.

Ég er mjög þakklát Alþingi fyrir þann skilning, sem það sýnir húsmæðra-
fræðslunni í landinu, og vona ég, að þvi takist að búa henni þau skilyrði og glæða
áhuga fyrir húsmæðrafræðslunni, að skólarnir verði aftur fullskipaðir, áður en
langt um liður.

Virðingarfyllst,

Helga Sigurðardóttir.

Til menntamálanefndar neðri deildar Alþingis.


