
Ed. 290. Nefndarálit [68. mál]
um frv. til l. um breyt. á l. nr. 34 1946, um fræðslu barna.

Frá menntamálanefnd.

Nefndin hefur athugað frumvarpið og sent það til umsagnar fræðslumálastjóra,
Sambandi ísl. barnakennara og skólastjóra kennaraskólans. Svör hafa borizt frá
þessum aðilum, og eru þau prentuð hér með sem fylgiskjöl. Leggja þeir allir gegn
samþykkt frumvarpsins.

Þá hafa nefndinni borizt erindi frá Kennarafélagi kennaraskólans svo og frá
stéttarfélögum barnakennara víðs vegar af landinu. Mótmæla þau öll frumvarpinu,
en félögin eru þessi:

Stéttarfélag barnakennara, Reykjavík.
Kennarafélag Austurbæjarskólans. Reykjavík.
Kennarafélag Laugarnesskóla, Reykjavík.
Kennarafélag Eyjafjarðar.
Stéttarfélag barnakennara, Hafnarfirði.
Félag barnakennara, Reykjanesi, Gullbringusýslu.
Kennarafélag Akraness.
Kennarafélag Skagfirðinga.
Kennarar barnaskóla Siglufjarðar.
Kennarafélag Kópavogsskóla.
Samband norðlenzkra barnakennara.
Nefndin getur ekki mælt með samþykkt frumvarpsins, en hún vill benda á það,

að starfandi er stjórnskipuð nefnd til þess að endurskoða skólalöggjöf landsins.
Telur hún eðlilegt og reyndar sjálfsagt, að sú skólamálanefnd athugi þá hlið þessara
mála, er frumvarpið tekur til.

Nefndin leggur til, að frumvarpið verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þar sem starfandi er stjórnskipuð nefnd til þess að endurskoða skólalöggjöf

landsins, telur deildin við eiga, að hún athugi þá hlið skólamálanna. er frumvarp
þetta tekur til. Í trausti þess, að sú athugun fari fram og að hún verði framkvæmd
með fullri hliðsjón af þeirri nauðsyn, að þjóðin hafi jafnan á að skipa vel menntaðri
stétt barnakennara, telur deildin ekki rétt að samþykkja þetta frumvarp og tekur
fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 27. febr. 1959.

Sigurvin Einarsson, Eggert G. Þorsteinsson, F. R. Valdimarsson.
form., frsm. fundaskr.

Gunnar Thoroddsen. Sigurður Ó. Ólafsson.

Fylgiskjal I.

FRÆÐSLUMÁLAST JÓRINN
Reykjavík, 22. janúar 1959.

Vegna frumvarps til laga á þskj. 132, um breyting á lögum nr. 34/1936, um
fræðslu barna, sem háttvirt menntamálanefnd efri deildar Alþingis sendi hingað til
umsagnar hinn 14. þ. m., skal þetta tekið fram:
1. Hinn 23. jan. 1956 sendi menntamálanefnd neðri deildar Alþingis hingað til

umsagnar frumvarp það um sama efni, sem vitnað er til í greinargerð frum-
varps þessa, og sendi ég nefndinni umsögn mína um það 26. s. m. Afstaða mín



til þessa máls er í meginatriðum óbreytt frá því, sem hún var 1956. Læt ég því
fylgja hér með samrit umsagnar minnar frá 26. jan. 1956.

2. Frumvarp það, er nú liggur fyrir Alþingi, gengur mun lengra en frumvarpið
um sama efni gerði 1956. Nú er ekki ætlazt til nema 10 ára kennslustarfs til
skipunar í stað 15 áður, og í greinargerð frumvarpsins er nú tekið fram, að
veita eigi þessum mönnum "full kennararéttindi", þ. e. réttindin eiga ekki aðeins
að vera bundin við skóla þann, sem þeir starfa við, þegar þeir ljúka 10. ári sínu,
heldur virðast þeir eiga að geta fengið stöðu við hvaða skóla sem er og þannig
verið teknir fram yfir fólk með kennaraprófi og langan starfsferil að baki.
Vart getur það virzt réttlátt gagnvart því fólki, sem ver mörgum árum og miklu
fé til náms og undirbúnings kennslustarfi.

3. Fjölgun nemenda hefur orðið hlutfallslega mun meiri síðasta áratug en fjölgun
brautskráðra kennara. En með bættum kjörum kennara, er orðið hafa að undan-
förnu, og með bættri húsnæðisaðstöðu kennaraskólans, sem vonandi fæst innan
skamms, má vænta meira jafnvægis í þessum efnum. En samt munu líða allmörg
ár, þar til gera má ráð fyrir því, að völ verði á fólki með kennaraprófi í allar
stöður, sem losna.

4. Sá háttur hefur verið hafður á í farskólahverfum um alllangt skeið, að far-
kennarastöður hafa ekki verið auglýstar, þótt eigi hafi þar verið um mann með
kennaraprófi að ræða, ef kennarinn hefur reynzt vel og viljað gegna stöðunni
áfram. Er kennarinn þá settur um óákveðinn tíma. Það gengur næst veitingu
fyrir stöðunni. Eigi minnist ég þess, að farkennari, sem gegnt hefur slíkri stöðu
í 10 ár eða lengur, hafi þurft að láta af starfi sökum þess, að völ hafi verið á
manni með kennaraprófi, enda eru stöður, þar sem réttindalaus kennari er
settur, "þar til öðruvísi verður ákveðið", ekki auglýstar lausar til umsóknar,
nema kennarinn segi stöðunni lausri eða skólanefndin óski þess, að staðan
verði auglýst.

5. Í greinargerð frumvarpsins er þess getið, að ósamræmis gæti "milli núgildandi
laga um fræðslu barna og laga um gagnfræðanám". Að nokkru leyti er þetta rétt.
En eins og þessi lög bera með sér, eru gerðar mun meiri kröfur til menntunar
gagnfræðakennara en barnakennara. Hins vegar var óhjákvæmilegt að hafa
undanþáguákvæði í lögunum um gagnfræðanám, því að áður en þau lög voru
sett, voru engin lagaákvæði um menntun gagnfræðakennara og enginn kennara-
skóli fyrir þá eða deild í Háskóla íslands. Aftur á móti hafði starfað kennara-
skóli fyrir barnakennara í rúma hálfa öld - þ. e. frá því að kennaradeildin í
Flensborgarskóla í Hafnarfirði tók til starfa. Og 10 árum áður en núgildandi
fræðslulög voru sett - eða 1936 - voru sett lög um, að eigi gætu aðrir fengið
veitingu fyrir kennarastöðu við barnaskóla en þeir, sem lokið hefðu kennara-
prófi (I. nr. 20/1936). Hér var - og er - um allmikinn aðstöðumun að ræða.
Þá skal og á það bent í þessu sambandi, að það gildir um langsamlega flesta
þeirra kennara við gagnfræðaskóla, sem eru settir eða skipaðir - samkv. undan-
þáguákvæði 37. gr. laga nr. 48/1946, að þeir hafa fullnægt menntunarákvæð-
um sömu greinar að öðru leyti en þvi, að þeir hafa ekki lokið prófi í uppeldis-
fræði. Þar á meðal má telja guðfræðinga og menn, er stundað hafa ýmsar aðrar
námsgreinar í háskóla, ýmist hérlendis eða erlendis.

6. Ég tel, að eigi sé það rétt leið að bæta úr skorti kennara með þVÍ að skipa menn
í kennarastöður. án þess að þeir hafi lokið kennaraprófi. þótt þeir hafi kennt
í 10 ár. Þeir hafa fengið fyrir það sömu laun - nema fyrstu 3 árin - og fólk,
sem kostaði sig - eða var kostað - í skóla í a. m. k. 4 ár. Hins vegar tel ég,
að gera ætti fólki, sem kennt hefur í allmörg ár með góðum árangri og ekki
hefur kennarapróf. sem auðveldast að taka kennarapróf. Þetta hefur verið gert
tvisvar áður. Það var veturna 1933-34 og 1939-40. Þá var svonefnd "öldunga-
deild" í kennaraskólanum. Þar gátu þeir, er kennt höfðu i ca. 10 ár, stundað
nám i 1 vetur og lokið kennaraprófi. t fyrra skiptið luku 27 kennaraprófi og
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13 vorið 1940. Hvort tveggja er, að fólk þetta hefur verið þakklátt fyrir þær
leiðbeiningar, er kennaraskólinn veitti því, og það hefur flest haldið áfram
kennslu og yfirleitt reynzt með ágætum. Ég tel rétt og mæli mjög með því, að
"öldungadeild", hliðstæð þeim, er áður hafa verið, verði látin starfa við kenn-
araskólann, þegar ástæður verða fyrir hendi, og helzt, að það verði gert þegar
næsta vetur. Þá má og einnig benda á aðra leið í þessu máli, þ. e. að heimild
verði veitt til þess, að fólk, sem um árabil hefur kennt, en hefur ekki kennara-
próf, fái að taka það í áföngum. Það væri hliðstætt því, að starfandi kennarar,
sem lokið hafa kennaraprófi, geta tekið stúdentspróf í áföngum. Hvor þessara
leiða, sem hér hefur verið bent á, getur tryggt það, að fólk það, sem flutnings-
menn frumvarps þess, er hér um ræðir, bera fyrir brjósti, getur með tiltölulega
litlum tilkostnaði og á skömmum tíma öðlazt ótvíræð kennararéttindi. Þá hygg.
ég og, að þetta fólk verði ánægðara að vera komið í kennarastéttina með þess-
um hætti heldur en að "fljóta" þangað inn a. m. k. fyrirhafnarlítið og án sam-
stöðu við þá, er kennaraprófi hafa lokið.

7. Ýmislegt fleira mætti segja um þetta mál - t. d. benda á þær kröfur, sem gerðar
eru til iðnréttinda - en ég læt hér staðar numið.

Helgi Elíasson.

Til menntamálanefndar efri deildar, Alþingi.

Fylldskjal II.

Háttvirt menntamálanefnd efri deildar Alþingis hefur beiðzt umsagnar minnar
um frv. til laga um breyting á lögum nr. 34 1946,um fræðslu barna.

Þar sem heimild sú, sem hér er um að ræða, að skipa megi próflausa menn í
kennarastöður, snertir mjög kennaraskólann og framtíð hans, hefur kennarafélag
skólans tekið þetta mál til athugunar og samið um það ýtarlegt álit, sem hér með
fylgir.

Þar sem ég er áliti þessu sammála í öllum aðalatriðum, get ég látið nægja að
vísa til þess.

Ég er enn sömu skoðunar og áður, sbr. bréf mitt til menntamálaráðuneytis
um sama efni, dags. 29. febr. 1956, að slík breyting sem þessi yrði kennaraskólanum
og kennaramenntun í landinu til óþurftar. Ég er því frv. þessu mótfallinn.

Kennaraskólanum, 28. jan. 1959.
Virðingarfyllst,

Freysteinn Gunnarsson.

Til menntamálanefndar efri deildar Alþingis.

Fylgiskjal III.

A Alþingi því, sem nú situr, hefur verið flutt frumvarp um breytingu á lögum
nr. 34/1946, um fræðslu barna (68. mál), svo hljóðandi:

1. gr.
Aftan við fyrri málsgrein 16. gr. laganna bætist nýr málsliður, svo hljóðandi:
Þó má skipa próflausa kennara, þegar þeir hafa starfað sem ráðnir eða settir
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kennarar ilO ár eða lengur, ef hlutaðeigandi skólanefnd, námsstjóri og fræðslu-
málastjóri mæla með því.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Þar eð frumvarp þetta snertir menntun kennara í landinu, vill Kennarafélag
Kennaraskóla íslands leyfa sér að benda á eftirfarandi atriði:

1. Yrði frumvarpið samþykkt, væri með því opnuð leið fyrir fólk til þess að
rá full kennararéttindi án nokkurs tiltekins náms, leið sem væri ólíkt auðveldari
og kostnaðarminni en 4-5 ára skólaganga.

2. Frumvarpið bætir ekki úr kennaraskorti í þeim héruðum, sem ekki geta
fengið útskrifaða kennara til starfa, þar eð þeim kennurum, sem nú starfa þar, væri
opnuð leið til þess að taka að sér kennarastöður hvar sem væri á landinu.

3. Þótt sumir þeirra starfandi kennara, sem ekki hafa full kennararéttindí,
séu gegnir menn og sæmilega menntaðir, eru hins þó dæmi, að því nær menntunar-
lausir menn skipi þessar stöður, og mun jafnvel ekki vera dæmalaust, að menn,
sem annaðhvort hafa gefizt upp í fyrsta bekk kennaraskólans eða hafa árangurs-
laust reynt við inntökupróf í skólann, hafi verið settir í kennarastöður, án þess
að þeir hafi bætt nokkru við menntun sína. Ef frumvarp þetta verður að lögum,
mun það ýta undir gersamlega óreynda og óþjálfaða menn að taka að sér kennslu.
Verður það að teljast ábyrgðarlítið að stuðla að því með lögum, að börn á skóla-
skyldualdri séu notuð til þess að prófa hæfni kennara, sem ráðnir eru, án þess að
nokkrar sönnur hafi verið færðar á kennsluhæfni þeirra og menntun, og starfa oft
án teljandi aðhalds eða eftirlits.

4. Réttindi hinna próflausu kennara eru nú þegar meiri en tíðkast um ófag-
lærða menn í öðrum atvinnustéttum: lífeyrissjóðsréttindi og í framkvæmd
full laun eftir þriggja ára starf.

5. Þær aðgerðir, sem við álitum að framkvæma þyrfti til þess að bæta úr
kennaraskortínum, eru m. a. þessar:
a) Framfylgja stranglega þeim inntökuskilyrðum, sem fræðslulögin 1947 gera ráð

fyrir, en við þau mætti gjarnan bæta hæfnisprófi, sem skólinn héldi sjálfur.
b) Gefa kennaranemum kost á að taka stúdentspróf frá skólanum með eins árs

viðbótarnámi við núverandi námstíma. Mundi skólinn þá fá fleiri og betri nem-
endur, ef þeir vissu, að leiðin til háskólanáms væri ekki lokuð kennaranemum.
- Í þessu sambandi má benda á það, að um mörg ár hafa samtök barnakenn-
ara barizt fyrir bættri menntun stéttarinnar og að síðasta fulltrúaþing Sam-
bands ísl. barnakennara lagði ríka áherzlu á, að kennaraskólinn fengi réttindi
til þess að veita stúdentspróf, og að Kennarafélag kennaraskólanshefur sam-
þykkt áskorun til menntamálaráðherra um að veita skólanum stúdentsprófs-
réttindi og auka um leið námstíma verðandi kennaraskólastúdenta um eitt ár.
Auk þess lagði félagið til, að skólinn héldi uppi kennslu 1 sérgreinum fyrir
útskrifaða kennara.

e) Bæta aðbúnað kennara verulega í mörgum skólahéruðum og búa þeim mann-
sæmandi starfsskilyrði.

d) Launa kennara, bæði við barnaskóla og framhaldsskóla, þannig, að sambæri-
legt sé við launakjör manna með álíka mikilli undirbúningsmenntun.
6. t greinargerð frumvarpsins er vitnað i skipun manna í stöður við gagn-

fræðaskólana. - Samanburður þessi er ekki réttmætur, þar sem um mjög hæpna
neyðarráðstöfun er að ræða.

7. Í flestum löndum er skortur á vel menntuðum kennurum, án þess að gripið
sé þó til þeirra úrræða að slaka á kröfum til menntunar kennara.

Í þessu sambandi er fróðlegt að athuga niðurstöður ráðstefnu Alþjóðasambands
kennara (WCOPT), sem haldin var i Frankfurt árið 1957; en fyrir ráðstefnu þessari
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lágu skýrslur frá 41 þjóð, þar á meðal öllum Norðurlöndunum og flestum öðrum
Evrópuþj óðum.

Ráðstefnan vann úr skýrslum frá þessum þjóðum, og var þar m. a. gerð grein
fyrir meginorsökum skorts á hæfuni kennurum, áhrifum kennaraskortsins á fræðsl-
una, kermarana og almenningsálitið og úrræðum fræðsluyfirvalda til þess að ráða
bót á kennaraskortinum.

Þá rannsakaði ráðstefnan sérstaklega starfskröfur á hendur kennurum, hversu
kennarastéttin er skipuð, og efnahagsleg og menningarleg sjónarmið, er áhrif hafa
ástarfsvalið.

Helztu úrræði, sem ráðstefnan taldi að grípa þyrfti til, voru þessi:
Almennar kjarabætur, aukin virðing á kennarastarfinu, fleiri og betri kennara-

skólar, betri menntun kennara, betri nýting á núverandi kennaraskólum. betri
starfsskilyrði, strangara úrval á kennaranemum, námsstyrkir, meiri viðleitni til
að halda kennurum í starfi, betri kennslutæki og víðtækari rannsóknarstörf.

Það var enn fremur álit ráðstefnunnar, að fræðslu og uppeldi í skólum hraki,
er dregið er úr kröfum um undirbúningsmenntun þeirra, er byrja kennaranám.
Enn fremur, að námstími kennaraefna verði ekki styttur, án þess að þjálfun og
menntun þeirra gjaldi þess. Þá lagði ráðstefnan til, að aldrei skyldi breyta kennara-
námi án samþykkis kennarastéttarinnar og aldrei skyldu teknir menn í kennara-
stétt, sem fullnægðu ekki þeim kröfum, sem almennt eru gerðar til kennara í hverju
landi.

Af niðurstöðum ráðstefnunnar er ljóst, að kennarar álíta, að sízt af öllu eigi
að slá af inntökuskilyrðum i kennaraskóla og kröfum til undirbúningsmenntunar
kennara.

Af ofangreindum ástæðum leggur Kennarafélag Kennaraskóla Íslands það til,
að umrætt frumvarp verði fellt og að gerðar verði þær úrbætur á starfsskilyrðum og
launakjörum kennara, sem duga til þess að búa kennurum þær aðstæður, sem gera
kennarastarfið ekki síður eftirsóknarvert heldur en önnur störf, sem menn með
góða og fullgilda undirbúningsmenntun geta fengið hér á landi.

Reykjavík, 25. jan. 1959.

F. h. Kennarafélags Kennaraskóla Íslands,

Ágúst Sigurðsson (form.).

Til menntamálanefndar efri deildar Alþingis.

Fylgiskjal IV.

SAMBAND tSL. BARNAKENNARA
Reykjavík, 19. janúar 1959.

Með vísun til bréfs háttvirtrar menntamálanefndar efri deildar Alþingis, dags.
14. janúar 1959, þar sem leitað er umsagnar S. 1. B. um frumvarp til laga á þing-
skjali 68, viljum við taka fram eftirfarandi:
1. Með frumvarpi þessu er stefnt að þVÍ að veita próflausum mönnum full kennara-

réttindi, en kjör þessara manna eru nú þegar þessi: Þeir fá full kennaralaun
eftir þriggja ára starf. Þeir hafa óskert réttindi í lífeyrissjóði barnakennara.

Okkur er ekki kunnugt um, að réttindalausir menn njóti þvílíkra kjara
innan nokkurrar stéttar. Yrði frumvarp þetta að lögum, væri þar með einnig
skapað fordæmi, hættulegt öðrum stéttum sérmenntaðra manna.

2. Aukin og bætt menntun kennara er og hefur einatt verið aðalbaráttumál stéttar-
innar. Námstíminn hefur smám saman lengzt, og sama undirbúnings er nú
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krafizt í kennaraskólann og í menntaskóla. Auk þess afla margir kennarar sér
framhaldsmenntunar að loknu námi.

Ef umrætt frumvarp yrði að lögum, yrðu afleiðingarnar meðal annars
þessar:

Menn gætu með fullu öryggi stefnt að því að afla sér kennararéttinda með
því að starfa að kennslu í tíu ár. Í stað þess að leggja á sig 5 eða 6 ára nám
með þeim kostnaði, sem því fylgir, ynnu menn fyrir fullu kaupi allan tímann.
Sá, sem aflaði sér kennararéttinda með vinnu í stað náms, væri því "verðlaun-
aður", svo að næmi hundruðum þúsunda króna

Margur unglingurinn mundi fremur kjósa þennan greiða veg, aðsókn að
kennaraskólanum minnkaði enn, og mætti svo fara, að hann legðist með öllu
niður.

3. Þar sem kennarar, svo sem að framan segir, leggja sifellt áherzlu á aukna
menntun stéttarinnar, kemur það okkur mjög á óvart, ef menn, sem lengi hafa
starfað að kennslu og skilja ættu gildi sérmenntunar i starfi, leggja til, að stefnt
sé að þeirri lausn málanna, sem frumvarpið gerir ráð fyrir.

4. Samband íslenzkra barnakennara er því engan veginn andvígt, að mönnum
þeim, er um ræðir i frumvarpinu, verði auðveldað að taka kennarapróf með
því að fá að ljúka slíku prófi i áföngum. Gæti þá reynsla þeirra í starfi komið
að einhverju leyti í stað kennsluæfinga, svo að þeir gætu að mestu stundað
nám sitt utan skóla.
Samband íslenzkra barnakennara litur svo á, að flutningsmenn þessa frumvarps

hafi ekki gert sér nægilega grein fyrir eðli málsins og afleiðingum þess. ef frum-
varpið yrði að lögum.

Leggur sambandið eindregið til, að frumvarpið verði fellt.

Stjórn Samb. isl. barnakennara,

Gunnar Guðmundsson. Frímann Jónasson. Kristján J. Gunnarsson.
Þórður Kristjánsson. Auður Eiríksdóttir.

Ingi Kristinsson. Ársæll Sigurðsson.

Til menntamálanefndar efri deildar Alþingis.
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