
Nd. 321. Frumvarp til laga [14. mál]
um heyrnleysingjaskóla.

(Eftir 2. umr. i Nd., 26. febr.)

I. Skólinn og hlutverk hans.
1. gr.

Í Reykjavik skal vera skóli fyrir heyrnarleysingja. Nefnist hann Heyrn-
leysingjaskólinn. Við skólann skal starfrækt heimavist.

Hlutverk skólans er að kenna heyrnarlausum eða heyrnar litlum börnum að
skilja mál og tala. Skal skólinn leitast við að haga störfum sínum í samræmi við
eðli og sérstakar þarfir nemenda sinna, hjálpa þeim til þess að öðlast heilbrigt
lífsviðhorf og gæta andlegrar og líkamlegrar heilsu þeirra. Enn fremur að veita
þeim tilsögn í lögskipuðum námsgreinum nemenda á fræðsluskyldualdri, hverjum
eftir getu og þroska.

2. gr.
Skylt er læknum að tilkynna skrifstofu landlæknis á þar til gerðu eyðu-

blaði jafnskjótt og þeir komast að raun um, að barn innan 7 ára aldurs hafi svo
litla heyrn, að lítil líkindi séu til þess, að það læri málið, eða hætta sé á, að það
missi málið vegna heyrnarleysis.

3. gr.
Foreldrum og forráðamönnum þeirra barna, sem annaðhvort eru fædd með

svo litla heyrn eða heyrn þeirra hefur skemmzt svo af sjúkdómum, slysum eða
öðrum orsökum, að þau læra ekki málið á eðlilegan hátt, er skylt að senda þau
til náms í Heyrnleysingjaskólann, þegar þau eru 4 ára gömul.

Verði líkur færðar fyrir því, að barn hljóti jafngóða kennslu og uppeldi á
annan hátt, getur fræðslumálastjóri, að fengnum tillögum skólastjóra Heyrn-
leysingjaskólans, veitt undanþágu frá þessu ákvæði.

Börn skulu stunda nám í skólanum til 16 ára aldurs, nema þau bafi lokið
námi þar fyrr eða rétt þyki af öðrum ástæðum að láta þau fara fyrr úr skólanum.
Það skal að jafnaði gert, reynist barnið algerlega óhæft til náms. Taki barn svo
miklum framförum, að það verði hæft til að njóta kennslu í almennum skólum,
skal skólastjóri hlutast til um, að það hljóti skólavist með venjulegum hætti.

Missi barn heyrn, eftir að það er orðið talandi og áður en það er orðið 16
ára, gilda framangreind ákvæði einnig um það. Heimilt er að ákveða í reglugerð,
að taka megi til náms í skólanum fólk eldra en 16 ára, hafi það misst heyrnina
og skilji af þeim sökum eigi mælt mál.

4. gr.
Þegar sérstakar ástæður eru fyrir hendi, getur fræðslumálastjóri, i samráði

við skólastjóra, veitt undanþágu frá ákvæðum 1. mgr. 3. gr. um það, hvenær barni
skuli komið til náms í skólanum.

II. Kennarar og starfsfólk.
5. gr.

Menntamálaráðherra setur eða skipar skólastjóra og fasta kennara við skól-
ann. Skólastjóri og fastir kennarar eru opinberir starfsmenn og taka laun samkv.
launa lögum.

Skólastjóri ræður stundakennara, eftir því sem þörf krefur, í samráði við
fræðslumálastjóra.



6. gr.
Eigi má aðra skipa skólastjóra eða kennara við skólann en þá, sem lokið hafa

kennaraprófi við Kennaraskóla Íslands og prófi í kennslu heyrnarleysingja frá
stofnun, sem fræðslumálastjórn viðurkennir. Skólastjóri og kennarar skulu ekki
skipaðir fyrr en eftir tveggja ára reynslutíma.

Kennarar, sem eigi hafa lokið sérnámi í kennslu heyrnarleysingja, skulu því
aðeins settir við skólann, að eigi sé völ á öðrum.

7. gr.
Skólastjóri og kennarar, sem settir eru eða skipaðir til starfs, skulu gegna

því samkvæmt erindisbréfi, sem menntamálaráðherra setur.

8. gr.
Skylt er kennara að kenna að jafnaði 30 klukkustundir á viku, en fækka má

þeim niður í 25, er hann verður 55 ára, og í 20, þegar hann verður 60 ára. Kennarinn
skal starfa utan kennslustunda með nemendum sínum í samráði við skólastjóra
og vinna önnur störf í þágu skólans eftir því, sem ákveðið verður í erindisbréfi.

Fræðslumálastjórn ákveður kennsluskyldu skólastjóra.

9. gr.
Skólastjóri ræður annað starfsfólk skólans en fasta kennara, en um tölu þess

og laun skal leita samþykkis menntamálaráðuneytisins.

10. gr.
Menntamálaráðuneytið setur reglugerð um réttindi til orlofs fyrir kennara

Heyrnleysingjaskólans, og skal þar tekið tillit til þeirra sérstöku krafna, sem
gerðar eru til kennara skólans, auk þess sem þeir njóti sömu réttinda og kenn-
arar við aðra skóla, er annast kennslu nemenda á fræðsluskyldualdri.

III. Fjármál.
11. gr.

Kostnaður við skólann greiðist að öllu leyti úr ríkissjóði. Áætlanir um fjár-
þörf skólans skulu árlega lagðar fyrír menntamálaráðuneytið, og eru allar greiðslur
kostnaðar bundnar samþykki þess.

IV. Stjórn skólans, skýrslur o. fl.
12. gr.

Menntamálaráðuneytið hefur á hendi yfirstjórn skólans. Skólastjóri fer i skól-
anum með umboð fræðslumálastjórnar gagnvart kennurum skólans og nemendum
og fqrráðamönnum þeirra. Hann stjórnar starfi skólans eftir gildandi lögum og
ber ábyrgð á því gagnvart fræðslumálastjórn.

13. gr.
Skólastjóri skal árlega senda fræðslumálastjóra skýrslu um hæfni og fram-

farir nemenda og annað, er að kennslunni lýtur.

14. gr.
Skólastjóri skal i samráði við foreldra barns eða forráðamenn þess, leitast við

að útvega því vinnu eða koma því til náms við þess hæfi, er það hverfur úr
Heyrnleysingjaskólanum. Til þess er skólanum heimilt að styrkja það, ef með
þarf, en samþykki fræðslumálastjórnar þarf til hverju sinni, og skal nánar kveðið
á um þetta í reglugerð.



15. gr.
Menntamálaráðuneytið setur reglugerð um tilhögun kennslunnar í Heyrn-

leysingjaskólanum, svo og um önnur atriði, er skólann varða.

16. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 24 19. júní 1922, um kennslu

heyrnar- og málleysingja.
17. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.


