
Ed. 311. Nefndarálit [103. mál]
um frv. till. um breyt. á I. nr. 16 12. marz 1947, um menntun kennara.

Frá meiri hl. menntamálanefndar.

Nefndin hefur athugað frv. þetta og sent það til umsagnar skólanefnd og skóla-
stjóra Húsmæðrakennaraskóla íslands. Eru umsagnir þeirra birtar hér með sem
fskj. I. og II. Þá barst nefndinni álitsgerð frá nefnd í nemendasambandi Húsmæðra-
kennaraskóla íslands, og er hún einnig birt hér með sem fskj. III.

Menntamálanefnd gat ekki orðið á eitt sátt um afgreiðslu frv. Minni hlutinn
(FS) leggur til, að frv. verði samþykkt óbreytt, en meiri hlutinn leggur til, að það
verði fellt.

Ástæðan fyrir flutningi þessa frv. mun vera sú, að Húsmæðrakennaraskóli ís-
lands er húsnæðislaus síðan í haust og þess vegna ekki starfræktur í vetur. Hins
vegar mun húsnæði Húsmæðraskóla Akureyrar fáanlegt að liðnum þessum vetri
handa Húsmæðrakennaraskóla Íslands, ef hann yrði fluttur frá Reykjavík til Akur-
eyrar.

Það er einróma álit skólanefndar, skólastjóra og nemendasambands. skv, með-
fylgjandi umsögnum þeirra, að það yrði skólanum til tjóns, ef hann yrði fluttur frá
Reykjavík til Akureyrar.

Meiri hluti menntamálanefndar lítur svo á, að húsnæðisskortur skólans nú í
vetur sé ekki nægjanleg ástæða til þess að skólinn verði fluttur gegn vilja stjórn-
enda skólans, og telur, að starfsskilyrði skólans kunni að reynast lakari á Akureyri
en í Reykjavik.

Alþingi, 4. marz 1957.

Sigurvin Einarsson,
form., frsm.

Gunnar Thoroddsen. Sig. O. Olafsson.

Geir Gunnarsson.

Fylgiskjal I.

SKOLANEFND HnSMÆÐRAKENNARASKOLA íSLANDS

Reykjavík, 15. febrúar 1957.

Skólanefnd Húsmæðrakennaraskóla íslands hefur borizt til umsagnar frá hátt-
virtri menntamálanefnd efri deildar Alþingis frumvarp til laga um breytingu á lög-
um nr. 16 12. marz 1947, um menntun kennara, en nefnd lagabreyting miðar að því
að heimila flutning skólans frá Reykjavík.

Hliðstætt frumvarp var flutt á Alþingi 1953 og 1954. Í bréfi, dags. 26. október
1954, lýsti skólanefnd afstöðu sinni til hins fyrra frumvarps, og færði nefndin mörg
og mikilvæg rök að því, að farsælast mundi vera fyrir skólann og nemendur hans.
að hann væri staðsettur í Reykjavík eins og verið hefur.

Skulu nú rakin helztu rök, er skólanefndin telur styðja þá skoðun, að skólinn
hafi áfram aðsetur í Reykjavík:

1. Aðsókn að Húsmæðrakennaraskóla Íslands hefur fyrst og fremst byggzt á
því, að skólinn hefur getið sér orð fyrir að hafa á að skipa færustu og velmenntuð-
ustu kennurum, sem völ er á hér á landi í þeim kennslugreinum, sem kenndar eru við
skólann. Þá hefur skólinn enn fremur haft í Reykjavík fullkomnustu skilyrði, sem
kostur er á hér á landi, til verklegra æfinga i næringarefnafræði og' æfingakennslu
í skólaeldhúsum, en hvergi utan Reykjavíkur er aðgangur að nægilega mörgum skóla-
eldhúsum, til þess að nemendur fái þá kennsluæfingu, sem nauðsynleg er. Þá er þess
og að geta, að skólinn befur frá upphafi notið skólastjórnar hinnar landskunnu for-
ustukonu í húsmæðrafræðslumálum, f'rk. Helgu Sigurðardóttur, en skólinn mundi
ekki njóta áfram starfskrafta f'rk. Helgu, verði hann fluttur út á land, þar sem f'rk.
Helga telur ekki unnt að reka skólann utan bæjar þannig, að hann fullnægi þeim
kröfum, sem gerðar hafa verið og gera verður til Húsmæðrakennaraskóla íslands.

2. Verði frumvarp það, sem hér liggur fyrir, að lögum, mun í r:í.ði, að skólinn
verði fluttur til Akureyrar í skólahúsnæði Húsmæðraskóla Akureyrar, sem nú
stendur autt, þar sem ekki hefur á undanförnum árum fengizt nægilegur fjöldi nem-
enda til að stunda þar nám. vm skólanefndin leyfa sér að draga í efa, að neinendur
mundu frekar fást til að stunda húsmæðrakennaranám í húsnæði þessu, fyrst nem-
endur hafa ekki einu sinni fengizt þangað nógu margir til að stunda almennt hús-
mæðranám. enda þótt auðveldara ætti að vera að fá nemendur til almenns náms en



til kennaranáms. En fáist ekki nægilega margir nemendur til að stunda nám í hús-
mæðrakennslu á þessum stað, yrði að leggja skólann niður, og væri slíkt að sjálf-
sögðu hinn mesti ábyrgðarhluti og til óbætanlegs tjóns fyrir húsmæðrafræðslu á ís-
landi. Hin trega aðsókn að húsmæðraskóla í þessari byggingu bendir eindregið til,
að þessi hætta vofi yfir. Enn fremur má benda á, að samkvæmt skoðanakönnun, er
fram fór meðal nemenda Húsmæðrakennaraskóla íslands skólaárið 1953-54, mundi
enginn nemendanna hafa byrjað nám við skólann, hefði skólinn haft aðsetur á Akur-
eyri. Jafnframt byggðust allar umsóknir um skólavist á árinu 1954-55 á þeirri for-
sendu, að skólinn hefði aðsetur í Reykjavík.

3. Húsmæðrakennaraskóla íslands hefur verið úthlutað lóð á hentugum stað í
Reykjavík undir skólabyggingu, og fjárfestingarleyfi hefur fengizt til að hefja bygg-
inguna. Að sjálfsögðu væri heppilegast, að byggt verði nýtt hús handa skólanum, er
sniðið væri eftir ýtrustu og nútímalegustu kröfum, sem gerðar eru til slíkra skóla-
bygginga. En skólanefndin vill benda á þann möguleika, að fest verði kaup á húsi,
svo að skólinn geti haldið áfram starfsemi sinni, en skólanum stendur einmitt til
boða hér í bænum hús, sem húsameistari ríkisins telur einkar hentugt fyrir skólann.

Það eru vinsamleg tilmæli skólanefndarinnar, að hið háa Alþingi og hæstvirt
ríkisstjórn hlutist til um, að Húsmæðrakennaraskóli íslands verði áfram í Reykja-
vík. Hvergi annars staðar á landinu eru hæfilegar aðstæður til slíks skólahalds, og
allar líkur benda til, að ekki muni fást nægilegur nemendafjöldi til að sækja skól-
ann, verði hann staðsettur utan Reykjavíkur. Verði skólinn settur niður utan höf-
uðborgarinnar, er sýnt, að hann mundi annaðhvort leggjast niður með öllu eða í
bezta falli verða að starfa við miklu lakari aðstæður en hægt er að búa honum í
Reykjavík, og væri hvort tveggja stórt skref aftur á bak, og hljóta allir, sem unna
aukinni og bættri húsmæðrafræðslu í landinu, að harma það, ef slíkt yrði hlutskipti
Húsmæðrakennaraskóla Islands.

Karítas Sigurðsson.

Virðingarfyllst,

Soffía J. Claessen. Guðbjörg Birkis.

Fylgiskjal II.

Hæstvirt menntamálanefnd efri deildar Alþingis hefur með bréfi, dags. 11. þ. m.,
óskað eftir umsögn minni um frv. tillaga um breytingu á lögum nr. 16 12. marz 1947,
um menntun kennara, og er mér ljúft að verða við þeirri ósk nefndarinnar.

Húsmæðrafræðslan á íslandi hefur tekið miklum framförum síðustu 2-3 ára-
tugina. Húsmæðraskólar voru fáir, en menntunarlöngun mikil hjá konum ekki
síður en körlum, en fjárhagurinn þröngur og samgöngur erfiðar.

Á Alþingi 1938 voru sett lög um húsmæðrafræðslu í sveitum, og þrem árum
síðar lög um húsmæðraskóla i kaupstöðum.

Við stofnun húsmæðraskólanna var eitt erfiðasta viðfangsefnið að fá nægilega
margar dugmiklar og sérmenntaðar konur til þess að taka að sér stjórn og kennslu.
Húsmæðrakennaramenntun varð að sækja til annarra landa og þá einkum til Norður-
landanna.

Að sjálfsögðu var öllum, sem um mál þessi hugsuðu, ljóst, að nauðsyn bar til
þess, að stofnaður yrði í landinu húsmæðrakennaraskóli, þar sem hægt væri að haga
náminu með hliðsjón af íslenzkum staðháttum og kenna meðferð innlendra fæðu-
efna.

Áhugi fyrir húsmæðrafræðslu var mikill, og hjá hinni fámennu stétt húsmæðra-
kennara mikill áhugi á því að koma upp húsmæðrakennaraskóla í Reykjavík, þótt
ekki kæmi til framkvæmda fyrr en eftir að síðari heimsstyrjöldin skall á. Þá lok-
uðust leiðir til Norðurlanda, en þangað höfðu flestir íslenzkir húsmæðrakennarar
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sótt menntun sína, og varð nú þörfin fyrir húsmæðra kennaraskóla knýjandi nauð-
syn, því að húsmæðraskólarnir voru tæplega starfhæfir sökum skorts á kennslu-
kröftum.

Hinn 11. maí 1942 staðfesti þáverandi menntamálaráðherra, Hermann Jónasson,
reglugerð fyrir Húsmæðrakennaraskóla íslands, skv. heimild i lögum nr. 65 frá 27.
júní 1941, um húsmæðra skóla í kaupstöðum, og skyldi skólinn starfa í Reykjavík.

Hinn 6. október 1942 tók Húsmæðrakennaraskóli Íslands síðan til starfa. Fyrir
velvild og skilning þáverandi menntamálaráðherra, próf. Magnúsar Jónssonar, rekt-
ors háskólans, dr. Alexanders Jóhannessonar, og háskólaráðs varð það úr, að skól-
inn fékk til afnota húsnæði í kjallara Háskóla íslands.

Þessi ráðstöfun gerði það framkvæmanlegt að ráða til kennslu við skólann sem
stundakennara hina færustu sérfræðinga, sem völ er á í landinu. Kennslan er nú fast-
mótuð, og er þarna fengin sú trausta undirstaða, sem skólanum yrði stórkostlegt
tjón að missa.

Einnig vil ég taka fram, að eingöngu hér í Reykjavík er aðstaða til að stunda
verklegar æfingar i næringarefnafræði, sem er mjög mikilvægur þáttur kennslunnar.
Fara þær fram í háskólanum undir handleiðslu dr. Júlíusar Sigurjónssonar, sem er
eini sérfræðingurinn hér á landi í þeirri grein.

Til þess að skólinn fengi jafngóð skilyrði að þessu leyti utan Reykjavíkur, yrði
að koma á fót sérstakri rannsóknarstofu fyrir matvæli í skólanum sjálfum; hefði
það mikinn kostnað í för með sér, og auk þess yrði þetta ekki eins fullkomið og
verið hefur.

Þá hefur frá upphafi verið samstarf milli Hjúkrunarkvennaskóla íslands og
Húsmæðrakennaraskóla íslands. Hafa nemendur Húsmæðrakennaraskólans kennt
hjúkrunarnemum tilbúning sjúkrafæðu i æfingakennslu, en forstöðukona Hjúkr-
unarkvennaskóla íslands hefur kennt nemendum Húsmæðrakennaraskóla Islands
hjálp í viðlögum.

Þegar líður á námstímann, er nauðsynlegt fyrir kennaraefnin að stunda kenni su-
æfingar í gagnfræðaskólaeldhúsum, og miðað við þann nemendafjölda, sem verið
hefur í skólanum að undanförnu, þarf samtímis að kenna í 3 gagnfræðaskólaeld-
húsum,

Síðasta námstímabilið eru haldin hér í skólanum námskeið, fyrir ungar stúlkur
fyrri hluta vetrar, en fyrir eldri og þroskaðri nemendur síðari hluta vetrarins. Þessi
námskeið hafa verið mjög eftirsótt og hægt að velja úr nemendum hverju sinni.

Þessi þáttur námsins er mjög mikilvægur undirbúningur nemenda undir kennslu-
störfin, sem þær síðar meir eiga að takast á hendur. Tel ég, að hvergi utan Reykja-
víkur sé hægt að fullnægja þessu ákvæði kennslureglugerðarinnar.

Námstími Húsmæðrakennaraskóla Íslands er tæp tvö ár, sem skiptist í il náms-
tímabil, og er óslitinn að undanskildu tveggja vilma sumarleyfi.

Námsefnið er mikið og námið erfitt, og er því jafnan hætta á námsþreytu hjá
nemendum. Með þeirri tilhögun, að skólinn starfi að sumrinu í húsakynnum Hús-
mæðraskóla Suðurlands að Laugarvatni, sem annars standa ónotuð, er sköpuð mildi
og góð tilbreyting í skólalífinu.

Þar er námið nær eingöngu verklegt, og er aðaláherzlan lögð á garðrækt.
Að Laugarvatni eru haldin námskeið fyrir ungar stúlkur, þar sem nemendur

Húsmæðrakennaraskóla íslands kenna, og þar venjast þeir einnig stjórn heimavistar-
skóla.

Þegar þriðja námstímabilið hefst að haustinu hér í Reykjavík, eru nemendurnir
fullir starfsáhuga og vel búnir undir lokastarf'ið, sem er erfiðast, þar eð nú reynir
mikið á sjálfstæði kennaraefnanna, og kemur þá í ljós, hvaða gagn þeim hefur orðið
að náminu.

t lögum um menntun kennara sést greinilega skyldleiki Kennaraskóla Íslands
og handavinnudeildar hans við Húsmæðrakennaraskóla íslands. Aukin samvinna
þessara stofnana getur vafalaust orðið hagkvæm og miðað að auknum sparnaði við
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rekstur skólanna, einkum þegar kennaraskólinn hefur flutzt í hið nýja skólahús Í
nágrenni við húsmæðrakennaraskólann.

Í hinu nýja frumvarpi er í 2. grein gert ráð fyrir því, að Húsmæðrakennaraskóli
íslands yrði heimavistarskóIi, og yrði það að sjálfsögðu nauðsynlegt, ef skólanum
væri ætlaður staður utan Reykjavíkur. Bygging heimavistar hefur í för með sér stór-
aukinn kostnað við bygginu skólahúss. því að sjálfsögðu yrði það húsnæði, sem til
kennslunnar þyrfti, hið sama.

í árslok 1955 bjuggu í Reykjavík Kópavogi og Hafnarfirði um 74 þúsund manns,
en frá þeim stöðum ásamt sveitunum hér sunnanlands hafa flestir nemendur Hús-
mæðrakennaraskóla Íslands komið.

Þeir nemendur, sem búsettir eru í Reykjavík og nágrenni, geta stundað nám í
skólanum og búið áfram hjá foreldrum sínum. Einnig er það oft svo, að fólk getur
gert skyldmennum sínum utan af landi þann ánægjulega greiða að láta þau dvelja á
heimilum sínum, meðan þau eru hér við nám.

Í greinargerðinni með frumvarpi þessu er bent á hús Húsmæðraskóla Akur-
eyrar sem æskilegt húsnæði fyrir Húsmæðrakennaraskóla íslands. Hefur það áður
verið gert, og hef ég skoðað húsið á Akureyri af því tilefni.

Húsmæðraskóli Akureyrar er byggður sem heimangönguskóli fyrir 36 nem-
endur með 2 stórum eldhúsum og 4 stórum kennslustofum. Hins vegar eru þar engin
svefnherbergi né annað, sem nauðsynlegt er fyrir heimavist, og engin kennslutæki
né rannsóknarstofur eru þar fyrir hendi.

Eins og áður er tekið fram, yrði skólinn að verða heimavistarskóli. ef hann
yrði staðsettur á Akureyri, því að líkindum yrðu aðeins fáir nemendurnir heimilis-
fastir þar.

Yrði þá að gerbreyta allri innréttingu skólahússins. Sú breyting yrði mjög kostn-
aðarsöm, og þar yrði aldrei hægt að gera húsakynni svo úr garði, að þau yrðu jafn-
hagkvæm þeim, sem byggð væru frá grunni fyrir starfsemi skólans.

Vildi ég leyfa mér að biðja hæstvirta nefndarmenn að kynna sér vandlega, hversu
mikill kostnaður hefur verið við endurbætur, sem að undanförnu hafa verið gerðar
við húsmæðraskóla í landinu, og þó er þar um að ræða sams konar skólahald áfram.

ÞÓ að þetta skólahús á Akureyri sé um stundarsakir ekki notað fyrir húsmæðra-
skóla, þá væri það mikil skammsýni að skoða það sem bendingu um það að vista
þar Húsmæðrakennaraskóla íslands.

Ég álít það ekki vansalaust fyrir Akureyri, að þar skuli ekki starfa húsmæðra-
skóli. ÞÓ að skólinn hafi ekki verið starfræktur þar að undanförnu, hlýtur að því
að koma, að Akureyri starfræki sinn eigin húsmæðraskóla. og veltur slíkt aðeins á
framtaki Akureyringa sjálfra.

Fyrrverandi menntamálaráðherra Bjarni Benediktsson skipaði með bréfi, dags.
20. ágúst 1955, nefnd, sem skyldi vinna að undirbúningi byggingar skólahúss fyrir
Húsmæðrakennaraskóla íslands hér í Reykjavík.

Nefndin hefur látið gera uppdrátt að skólahúsi. og er fengin lóð undir húsið,
eins og nánar er tilgreint í meðfylgjandi skýrslu frá nefndinni. Enn fremur er fengið
fjárfestingarleyfi, og á tveimur undanförnum þingum hafa verið lagðar 200 þús. kr.
í byggingarsjóð árlega.

Húsmæðrakennaraskóli Íslands er ung og vaxandi stofnun, sem í framtíðinni
á fyrir höndum að vinna að margvíslegum verkefnum í þágu húsmæðrafræðslunnar
og annarra skyldra viðfangsefna.

Ég hef oft bent á, að nauðsynlegt væri að stofna deildir við Húsmæðrakennara-
skóla íslands, sem veiti stúlkum menntun til að vera ráðskonur á sjúkrahúsum,
hótelum og veitingastöðum. Að nokkru leyti gæti nám húsmæðrakennara og ráðs-
konuefna við slíkar stofnanir verið sameiginlegt fyrst í stað, en seinni hluta náms-
ins yrðu ráðskonuefnin að vinna á mismunandi stórum sjúkrahúsum og hótelum,
sem að sjálfsögðu yrði að vera undir eftirliti skólans, og hvergi eru á einum stað
mismunandi stærðir af hótelum og sjúkrahúsum nema hér í Reykjavík. Til stuðn-
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ings því, hversu nauðsynlegt það er að starfrækja ráðskonudeild, má nefna það, að
alltaf vinna nokkrir húsmæðrakennarar að ráðskonustörfum, þó að þær hafi ekki
sérmenntun til þess.

Aðsókn að skólanum hefur alltaf verið góð frá stofnun hans, enda er þýðingar-
mikið að geta valið úr nemendum, því að það er nauðsynlegt fyrir þær stúlkur, sem
stunda nám í Húsmæðrakennaraskóla íslands, að hafa staðgóða undirstöðumenntun,
og óttast ég, að aðsókn að skólanum yrði ekki eins mikil, ef hann starfaði í öðrum
landsfj órðungi.

Það er ákveðin skoðun mín, að Húsmæðrakennaraskóli íslands eigi að starfa í
Reykjavík, hér hefur aðsókn að skólanum verið góð, og aðeins hér getur hann keppt
við erlendar menntastofnanir í sömu grein.

1 Reykjavík eru skólanum sköpuð þau vaxtarskilyrði, sem honum eru nauðsyn-
leg. Hér standa hans sterkustu stoðir. Hingað sækir unga fólkið til æðri menntunar,
og hér reynir á sjálfstæði þess með að velja og hafna.

Eins og ég hef rakið hér að framan, hníga öll rök gegn flutningi skólans héðan
úr höfuðstaðnum, enda hefur hvergi verið bent á nokkra galla, sem væru á stað-
setningu hans hér.

Ég vil að endingu leyfa mér að benda hæstvirtri menntamálanefnd á þann mikla
mun, sem er á húsmæðraskóla. sem menntar húsmæður landsins, og húsmæðra-
kennaraskóla, sem menntar kennara, sem eiga að taka að sér kennara- eða forstöðu-
konustörf við húsmæðraskólana.

Húsmæðrakennaraskóli íslands, sem er æðsta menntastofnun í húsmæðrafræð-
um, verður að starfa í Reykjavík, enda hefur það allt frá stofnun skólans verið skoðun
okkar húsmæðrakennara, sem störfum að húsmæðrafræðslu hér, að skólinn standi
í Reykjavík.

Húsmæðrakennaraskóli íslands er nú 14 ára, og því kominn yfir byrjunarörð-
ugleikana. Er mér því óskiljanlegt, að nokkrum, sem skilur og metur húsmæðra-
fræðslu landsins, skuli geta dottið í hug að flytja skólann, því að þá yrði að byggja
upp starfsemi hans að nýju frá grunni.

Vona ég, að hæstvirt menntamálanefnd efri deildar Alþingis taki þessi rök mín
um staðsetningu skólans til greina og leggi til, að umrætt frumvarp verði fellt.

Reykjavík, 19. febrúar 1957.

Virðingarfyllst,

Helga Sigurðardóttir.

Menntamálanefnd efri deildar Alþingis, Reykjavík.

Reykjavík, 6. sept. 1956.

Byggingarnefnd Húsmæðrakennaraskóla Íslands leyfir sér hér með að greina
hinu háa ráðuneyti frá störfum sínum varðandi byggingu skólahúss Húsmæðrakenn-
araskóla Íslands í Reykjavík.

Ráðuneytið fól nefndinni á s. 1. hausti að gera tillögur um að velja húsinu stað
í Reykjavík, láta gera uppdrátt og áætlun um byggingu.

Hefur borgarstjóri úthlutað skólanum lóð á horni Stakkahlíðar og Bólstaðar-
hlíðar með bréfi til formanns nefndarinnar, dagsettu 4. apríl s. 1. Lóðin er á skóla-
svæði Kennaraskólans og valin í samráði við byggingarnefnd hans.

A skrifstofu húsameistara ríkisins hefur verið gerður uppdráttur að skólahúsi,
er nefndin telur fullnægja starfsemi skólans.

Enn fremur hefur Alþingi tvö undanfarin ár veitt tvö hundruð þúsund krónur
hvort ár til byggingar skólahúss í Reykjavík. og 8. júní s. 1. var veitt fjárfestingar-
leyfi til byggingarinnar.
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Með bréfi þessu fylgir tillöguuppdráttur frá skrifstofu húsameistara rikisins og
kostnaðaráætlun fyrir hina væntanlegu byggingu.

Nefndin væntir þess, að hið háa ráðuneyti styðji framgang byggingarmálsins og
hraði þvi svo sem auðið er.

Virðingarfyllst,

Helga Sigurðardóttir,
formaður.

Hörður Bjarnason, Helgi Elíasson,
húsameistari. fræðslumálastjóri.

Jónína Guðmundsdóttir, Anna Gísladóttir,
fulltrúi fulltrúi

Kvenfélagasambands íslands. Nemendasambands H.K.í.

Til Menntamálaráðuneytisins, Reykjavík.

Fylgiskjal III.

Hvar á Húsmæðrakennaraskóli islands að starfa?
Eftirfarandi athugasemdir eru niðurstöður nefndar, sem kosin var á fundi í

Nemendasambandi Húsmæðrakennaraskóla Íslands 11. febr. 1957. Var nefndinni
fttlið að bera fram álitsgerð frá sambandinu um staðsetningu Húsmæðrakennara-
skóla Íslands vegna frumvarps þess, sem fram er komið á Alþingi um það mál.
Nefndin álítur, að Húsmæðrakennaraskóla íslands verði bezt séð fyrir æskilegum
starfsskilyrðum með þvi móti að hann starfi í Reykjavík í sem nánustum tengslum
við Kennaraskóla Islands.

Byggir nefndin skoðun sína einkum á eftirfarandi atriðum:
Reglugerð um Húsmæðrakennaraskóla Íslands er frá árinu Hl42, en lög um

menntun kennara frá 1947, og er reglugerðin því byggð á öðrum lögum en þeim, sem
nú gilda, enda töluvert ósamræmi milli laga þessara og reglugerðar skólans, bæði
varðandi staðsetningu, inntökuskilyrði o. fl.

Þegar lög um menntun kennara eru lesin i heild, einkum 1., 5., 6. og 7. kafli,
verður ekki annað séð en Húsmæðrakennaraskóli íslands sé beint framhald Kenn-
araskóla íslands og eigi margt sameiginlegt með Handíðakennaraskóla Íslands.

Það virðist því liggja beinast við, að þessir þrír skólar séu á sama stað og í
nánum tengslum hver við annan.

Það, sem einkum mælir með þessu, eru ýmsar sameiginlegar, bóklegar kennslu-
greinar og híbýlafræði Húsmæðrakennaraskólans og Handíðakennaraskólans.

Þar sem skólar þessir eru báðir fámennir, má gera ráð fyrir, að sameina mætti
kennslu þeirra í þessum greinum. Mundi sú tilhögun spara nokkurt fé og stuðla
jafnframt að því, að nemendur beggja skólanna nytu færustu kennslukrafta. t. d. í
uppeldis- og sálarfræði. Er löngu viðurkennd nauðsyn þess, að kennarar Í verkleg-
um greinum fái einnig staðgóða þekkingu á þessu sviði. Í húsmæðraskólunum starfa
kennarar frá þessum tveim skólum saman, og yrði verkaskipting þar auðveldari,
ef menntun þeirra væri hin sama í almennum greinum.

Veigamikill þáttur í starfséIIliHúsmæðrakennaraskólans er æfingakennsla. Samkv.
reglugerð skólans skal hver nemandi í húsmæðrakennaradeild hljóta 12 stunda æf-
ingakennslu á viku á þriðja námstímabili og nemandi í skólaeldhúskennaradeild 26
stunda verklegt nám og æfingakennslu á viku. Að undanförnu hefur æfingakennslan
farið fram i þrem gagnfræðaskólum bæjarins í einu og jafnframt á námskeiðum,
sem haldin hafa verið í húsakynnum Húsmæðrakennaraskólans. Miklu skiptir, að
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æfingakennslan í gagnfræðaskólunum geti farið fram á sem skemmstum tíma, til
til þess að hún raski fastri kennslu skólans sem minnst.

Yrði skólanum fundinn staður í öðru langtum minna byggðarlagi, gæti æfinga-
kennslan ekki farið fram á svo mörgum stöðum í einu og hlyti því að taka lengri
tíma og raska annarri kennslu skólans. Á Akureyri er t. d. aðeins starfrækt eitt
skólaeldhús. Enn fremur yrði þvi meiri erfiðleikum bundið að afla nemenda á nám-
skeið skólans, sem hann starfaði í fámennari bæ.

Það er einróma álit meðlima Nemendasambands Húsmæðrakennaraskóla Ís-
lands, að æfingakennslan sé sá þáttur kennslunnar, er einna notadrýgstur reynist
nemendum skólans í starfi þeirra síðar meir.

Eftir því sem ákvæði laga um kennslu í matreiðslu og þjónustubrögðum á gagn-
fræðastigi og í verknámsdeildum koma til framkvæmda, hlýtur tala þeirra kennara,
sem þessar námsgreinar kenna, að fara ört vaxandi og nauðsyn þess að verða æ meiri,
að skólinn sé starfræktur i fjölbýlinu, þar sem aðstaða til æfingakennslu er bezt.

Eins og kunnugt er, hefur Húsmæðrakennaraskóla Íslands verið fyrirhuguð
byggingarlóð í nánd við hina nýju byggingu Kennaraskóla Íslands, þar sem Hand-
íðakennaraskólinn verður í framtíðinni einnig til húsa. Er sú ráðstöfun í fullu sam-
ræmi við þá samstöðu skólanna, sem gert er ráð fyrir í gildandi lögum um menntun
kennara.

Teljum við, að hér hafi verið stefnt í rétta átt og unnið að varanlegri lausn þessa
máls. Þegar velja skal skóla sem þessum stað, þarf að taka tillit til margs. Höfuð-
sjónarmiðið hlýtur þó ávallt að vera, að starfsskilyrðum skólans og vaxtarþörfum
sé fullnægt, en átthagasjónarmið og stundar sparnaður ekki látinn sníða honum of
þröngan stakk. En á því er einmitt hætta, ef skólanum verður bægt frá því samstarfi
við hliðstæða skóla, sem stefnt hefur verið að og lög gera ráð fyrir.

Anna Gísladóttir. Bryndís Steinþórsdóttir.
Guðný Halldórsdóttir. Guðrún Hrönn Hilmarsdóttir.

Sigrún Árnadóttir.

F. h. nefndarinnar,
Bryndís Steinþórsdóttir.
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