
sþ. 423. Nefndarálit [89. mál]
um till. til þál. um glímukennslu í skólum.

Frá allsherjarnefnd.

Allsherjarnefnd hefur fjallað um þáltill. og sent hana til umsagnar fræðslu-
málastjóra og Íþróttasambands íslands. Taka þeir aðilar báðir vel undir málið.
Fræðslumálastjóri sendi með bréfi sínu álit íþróttafulltrúa, þar sem hann bendir
á nokkra erfiðleika, sem eru á fullkominni framkvæmd tillögunnar, og fylgir álit
hans sem fylgiskjal. Þrátt fyrir þá annmarka telur nefndin, að Alþingi eigi að láta
í ljós þann vilja sinn, að ákvæði gildandi laga og reglugerða um glímukennslu í
skólum verði fylgt eins og framast er unnt, og mælir því með samþykkt tillögunnar.

Benedikt Gröndal,
form., frsm.
J ón Sigurðsson.

Alþingi, 21. apríl 1958.

Eiríkur Þorsteinsson, Ásgeir Bjarnason.
fundaskr.

Björn Ólafsson. Steingr. Steinþórsson.

Fylgiskjal.

FRÆÐSLUMÁLAST JÓRINN
Reykjavík, 28. marz 1958.

Ég leitaði umsagnar Íþróttafulltrúa ríkisins um tillögu til þingsályktunar á þing-
skjali 155 um glímukennslu í skólum, sem háttv. allsherjarnefnd Nd. Alþingis ósk-
aði umsagnar minnar um nýlega. Ég leitaði álitsiþróttafulltrúans og fylgir það
hér með.

Ég hef litlu við umsögn íþróttafulltrúans að bæta. Áherzlu vil ég leggja á það,
sem íþróUafulltrúinn tekur fram, að íþróttakennarar og fleiri kenna piltum víðast
hvar glímu, þar sem aðstaða er til þess. En húsakostur hamlar því mjög víða, að
unnt sé að kenna glímu, og verður vart úr því bætt, fyrr en húsakostur til skóla-
halds eykst eða verður endurbættur. Þar sem ekki er völ á leikfimissal, mun verða
athugað, hvort ekki er hægt að setja glímuhæft timburgólf í skólastofu.

Umferðarkennsla Í íþróttum hefur gefið góða raun. Ég efast ekki um, að þar
sem ekki er völ á manni - eða mönnum, er kennt geta glímu, mun umferðarkennsla
í glímu geta komið að góðu haldi, og teldi ég þVÍ vel ráðið, ef íþróttafulltrúi gæti i
tilraunaskyni fengið 60000 kr. til umráða skólaárið 1958-59. Teldi ég eðlilegast, að
veitt yrði heimild til þess að greiða 20000 kr. um fram fjárveitingu í núgildandi
fjárlögum til umferðarkennslu, en i fjárlögum fyrir 1959 yrði sami liður fjárlaga
hækkaður um 60000 kr. með tilliti til umferðarkennslu í glímu allt árið 1959.

Helgi Elíasson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþings, R.



FRÆÐSLUMÁLASKRIFSTOF AN

íÞRÓTTAFULLTRÚINN
Reykjavik, 18. marz 1958.

Samkvæmt beiðni yðar veiti ég hér með umsögn vegna tillögu til þingsályktunar
um glímukennslu í skólum.

Með þessari þingsályktunartillögu er stefnt að því, að Alþingi leggi fyrir mennta-
málaráðherra, að ákvæði um glímukennslu í skólum, sbr. 14. gr. íþróttalaga, séu fram-
kvæmd i öllum skólum landsins.

Samkvæmt fyrrnefndri lagagrein er tilskilið, að skólarnir gefi nemendum kost
á að læra glímu. Fáir skólar hafa, bæði fyrr og síðar, gefið nemendum kosti á slíku
námi, en nokkrir íþróttakennarar hafa fellt kennslu í glímu inn í íþróttakennslu
sína, og hefur slíkt farið vaxandi, svo að ákvæðið hefur eigi verið tómur bók-
stafur, eins og segir í greinargerð þeirri, sem fylgir tillögunni.

F'rumskrlyrðið til þess, að hægt sé að gefa piltum í skólum kost á að læra glímu,
er, að aðstaða sé fyrir hendi til þess að kenna þá íþrótt, sem krefst góðs trégólfs
innanhúss.

Aðeins 40% skóla þeirra, sem ákvæðið nær til, hafa aðstöðu til þess að fram-
kvæma glímukennslu. og þá eru taldir með þeir skólar, sem leita með iþróttaiðkanir
i samkomuhús eða félagsheimili.

Þá koma til viðbótar þessu aðstöðuleysi þrengslin, sem orðin eru í skólum i
Reykjavík, Hafnarfirði og Akureyri. Til eru skólar í Reykjavík, sem eigi geta veitt
nemendum sínum leikfimiiðkanir, og engir barnaskólanna í Reykjavík geta veitt
nemendum leikfimi samkvæmt reglugerð.

Á þennan annmarka þykir rétt að benda, þar sem í tillögunni er rætt um, að
ákvæðið nái til allra skóla.

Annað atriði varðandi framkvæmd ákvæðisins er færni kennara, sem annast
íþróttakennslu í skólum, til þess að kenna glímu. Flestir kennaranna munu geta kennt
glímu, enda hafa piltar þeir, sem útskrifast frá Íþróttakennaraskóla Íslands, nú um
langt skeið lært til þess, að þeir geti kennt glímu í skólum.

Fyrir þá, sem eigi teldu sig hafa kunnáttu til þess að kenna glímu, mætti efna
til námskeiðs.

Þá yrði nokkur hópur kennara, t. d. við "eins-kennara"-skólana, sem eigi gætu
annazt þessa kennslu. Til þeirra skóla yrði að senda umferðarkennara, eins og nú
er gert í knattspyrnu, skíðaíþróttum, leikfimi og dönsum, eða fá úr byggðarlaginu
hæfan mann til þess að annast kennsluna.

Ég er því meðmæltur. að í skólum sé piltum gefinn kostur á að læra glímu,
en tel rétt í sambandi við þingsályktunartillöguna að benda á framanskráð atriði,
sem ráða verður bót á, áður en glímu er hægt að iðka sem og aðrar íþróttir, sem
krefjast íþróttahúss eða góðs trégólfs í félagsheimili eða öðru viðhlítandi húsi.

Hér er því um fjárhagslegt atriði að ræða, sem ég leyfi mér að benda háttvirtu
Alþingi á, og þó að ákvæðið verði látið ná til þeirra skóla, þar sem aðstaða er til
íþróttaiðkana inni við, þá yrði að hækka fjárveitingu í fjárlögum til námskeiða og
til umferðakennslu í íþróttum.

Samtals næmu þessar hækkanir eigi lægri upphæð en 60 þús. krónum.

Virðingarfyllst,

Þorst. Einarsson.

Til fræðslumálastjóra, Reykjavík.


