
Nd. 693. Nefndarálit [150. mál]
um frv. til l. um greiðslu kostnaðar við skóla, sem reknir eru sameiginlega af
ríki og sveitarfélögum.

Frá menntamálanefnd.

Nefndin hefur rætt frv. á nokkrum fundum. Á einum fundi nefndarinnar
mætti námsstjóri húsmæðrafræðslunnar og á tveim fundum fræðslumálastjóri og
fjármálaeftirlitsmaður skólanna til viðræðu um málið.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt með þessum

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr.

a. 1. málsgr, orðist svo:
Menntamálaráðuneytið ákveður, bvar stofna skuli og reka skóla gagn-

fræðastigs, að fengnum tillögum fræðslumálastjóra, námsstjóra og hlutaðeig-
andi fræðsluráðs og skólanefndar.

b. 2. málsgr. orðist svo:
Ráðuneytið ákveður, að fengnum tillögum fyrrgreindra aðila, hvort

stofna og reka skuli heiman göngu- eða heimavistarskóla barnafræðslustigs
og gagnfræðastigs í hverju skólahverfi um sig.

2. Við 2. gr.
a. Á eftir orðunum "samþykkt skóla staðinn" í 2. málsgr. komi: að fengnum

tillögum fræðslumálastjóra.
b. Í stað orðanna "hvernig greiðslu framlaga skuli háttað" í 3. málsgr. komi:

hvernig framlögum skuli háttað.
3. Við 6. gr. Á eftir orðunum "er menntamálaráðuneytið setur" komi: að fengn-

um tillögum fræðslumálastjóra.
4. Við 7. gr. Á undan síðustu málsgr. komi ný málsgr., svo hljóðandi:

Eigi má starfrækja einstakar deildir í gagnfræðastigsskólum með færri nem-
endum en 15 í bóknámsdeild, miðað við 9 mánaða árlegan starfstíma. Undan-
þágu getur menntamálaráðuneytið þó veitt í eitt til tvö ár, að fengnum til-
lögum fræðslumálastjóra, ef ætla má, að nemendafæðin sé stundarfyrirbæri.
Lágmarkstala þessi lækkar um einn nemanda fyrir hvern mánuð, er skóli
starfar skemur, og nemendatalan lækkar hlutfallslega eftir því, hve verknám er
mikið, sbr. reglur í a-e-liðum þessarar greinar. Lágmarkstala þessi miðast við
72 bámarkstölu nemenda á kennara í hverjum staflið a-e þessarar greinar.

5. Við 8. gr.
a. Í stað ,,12-16" komi: 12.
b. Í stað ,,11-15" komi: 11.
c. t stað ,,10-14" komi: 10.
d. Í stað ,,16--20" komi: 16.
e. Í stað ,,15-19" komi: 15.
f. í stað ,,14-18" komi: 14.
g. Á eftir orðunum "leyfi menntamálaráðuneytisins" komi: að fengnum til-

lögum fræðslumálastjóra.
6. Við 10. gr.

a. Í stað orðanna "og má þá greiða" komi: og skal þá greiða.
b. Á eftir orðunum "er menntamálaráðuneytinu heimilt" komi: að fengnum

tillögum fræðslumálastjóra.
7. Við 12. gr. Á eftir orðunum "samþykki menntamálaráðuneytisins" komi: að

fengnum tillögum fræðslumálastjóra.
8. Við 19. gr. Við gr. bætist:

Endurrit af reikningum skólanna skal samtímis senda fræðslumálaskrif-
stofunni.

9. Við 23. gr.
a. Orðin "síðasti málsliður 21. gr." falli burt.
b. Á eftir orðunum "um gagnfræðanám, 4. gr." komi: fyrri málsliður 47. gr.
c. Orðin ,,2. gr." í síðustu málsgr. falli burt.

Einstakir nefndarmenn áskilja sér rétt til að flytja frekari brtt.

Alþingi, 30. apríl 1955.
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