
Nd. 365. Nefndarálit [94. mál]
um frv. til 1. um iðnskóla.

Frá iðnaðarnefnd.

Nefndin hefur rætt þetta mál á nokkrum fundum. Hún hefur átt viðræður við
núverandi og fyrrverandi skólastjóra Iðnskólans Í Reykjavík, formann iðnfræðslu-
ráðs og forseta Landssambands iðnaðarmanna. Einnig hefur formaður nefndar-
innar rætt málið við iðnaðarmálaráðherra.

Nefndin leggur til, að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Við 6. gr. Greinin orðist svo:

Hverjum iðnskóla stjórnar 5 manna skólanefnd, skipuð sem hér segir:
Þar sem kaupstaður stendur einn að skóla, sýsla eða hreppur, kýs bæjar-

stjórn, sýslunefnd eða hreppsnefnd 2 nefndarmenn á fyrsta fundi eftir kosn-
ingar. Nú standa fleiri sveitarfélög en eitt að sama skóla, og kjósa þau þá
sameiginlega 2 skólanefndarmenn. Komi þau sér ekki saman um tilnefningu,
sker iðnaðarmálaráðherra úr.

Iðnaðarmannafélag á skólasvæðinu kýs 2 nefndarmenn til sama tíma og
segir í 2. málsgr. Séu þar fleiri iðnaðarmannafélög en eitt, kjósa þau saman
nefndarmenn. Komi þau sér ekki saman, sker ráðherra úr.

Ráðherra skipar formann til sama tíma.
2. Við 7. gr.

a. 2. tölul. í fyrstu málsgr. orðist svo:
Þegar nemendur eru færri en 60, er ráðherra heimilt að ákveða, að

iðnskólinn skuli vera sérstök deild innan gagnfræðaskóla, og skal iðnskól-
inn þá kostaður af sömu aðilum og í sömu hlutföllum og gagnfræðaskólinn.

b. 2. málsgr, falli niður.
3. Við 9. gr. 3. málsl. orðist svo:

Iðnmeistarar og iðnfyrirtæki, sem láta nemendur ganga i skólann, greiða
iðgjöld vegna þeirra að ákvörðun ráðherra eftir tillögum skólanefndar.

4. Yfir 16. gr. komi ný kaflatala (VI. kafli) og fyrirsögn: Ýmis ákvæði.
5. Við 16. gr. Greinin orðist svo:

Ráðherra setur reglugerð um framkvæmd þessara laga. Þar skal meðal
annars ákveða um kennslu í skólunum, námstilhögun og námsskrá, framkvæmd
prófa, einkunnagjöf og prófskírteini.

Ráðherra setur skólanefndum, skólastjórum og kennurum erindisbréf, sem
kveður á um verksvið þeirra.

6. Við 17. gr. Greinin orðist svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nefndarmenn áskilja sér rétt til þess að flytja og fylgja brtt., er fram kunna
að koma.
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