
sþ. 477. Nefndarálit [44. mál]
um till. til þál. um nýja héraðs skóla o. fl.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Allsherjarnefnd varð ekki sammála um afgreiðslu þessa máls, og skilum við
séráliti og leggjum til, að tillagan verði samþykkt.

Leitað var álits fræðslumálastjóra og fjórðungssambandanna, og bárust um-
sagnir frá: a) formanni Fjórðungssambands Norðlendinga, Magnúsi E. Guðjóns-
syni bæjarstjóra á Akureyri, b) formanni Fjórðungssambands Vestfirðinga, Sturlu
Jónssyni oddvita á Suðureyri við Súgandafjörð, e) Helga Elíassyni fræðslumála-
stjóra.

Báðir ofangreindir formenn fjórðungssambandanna mæla með samþykkt til-
lögunnar. Segir Magnús E. Guðjónsson í áliti sínu, að tillagan sé "mjög í anda"
samþykkta Fjórðungsþings Norðlendinga í skóla- og fræðslumálum, en kveðst
persónulega álíta. að einnig sé þörf þess að kanna aðstæður unglinga í sveitum
og þorpum til iðnskólanáms. Sturla Jónsson segir í umsögn sinni, að hann álíti,
að hér sé á ferð mikið nauðsynjamál og að allir, sem fylgzt hafa með fræðslumál-
um, viti, að aðsókn að héraðsskólum sé langt umfram það, sem skólarnir taki.
Fræðslumálastjóri virðist hins vegar vera þess sinnis, að þess sé tæplega þörf, að
þingkjörin nefnd rannsaki ástand skólamála dreifbýlisms og þorpanna. Ofan-
greindar umsagnir birtast hér með sem fylgiskjöl.

Undirritaður minni hl. hefur kynnt sér eftir föngum þau rök, sem liggja að
baki flutningi tillögunnar. Vill minni hl. einkum taka undir það, sem flutnings-
menn hafa rækilega bent á, að námsaðstaða sé orðin ójöfn í landinu og halli í því
efni verulega á sveitir og smærri þorp. Á þetta fyrst og fremst við um framhalds-
menntunina (gagnfræða- eða héraðsskólanám), en einnig um framkvæmd þeirrar
barna- og unglingafræðslu, sem gert er ráð fyrir í lögum. Einn megintilgangur
fræðslulöggjafarinnar frá 1946 var tvímælalaust sá að samræma fræðslukerfið og
jafna námsaðstöðu barna og unglinga. Minni hl. virðist sem þessum tilgangi sé
ekki náð eftir um það bil 18 ára gildistíma fræðslulaganna. Þörf landsmanna fyrir
nýja héraðsskóla er ótvíræð, og vill minni hl. sérstaklega undirstrika nauðsyn þess,
að henni verði fullnægt svo fljótt sem verða má.

Okkur þykir skylt að benda á það, að fræðsluyfirvöldin, og þá ekki sízt náms-
stjórar, hafa unnið þarft verk frá upphafi með þVÍ að auka almennan skilning á
nauðsyn fastra skóla og sameiningu sveita Í skólahverfi, þar sem slíkt hentar.
Hins vegar skortir stórlega á, að fyrirliggjandi tillögur um þessi efni séu komnar
til framkvæmda, og má vera, að þær þurfi endurskoðunar við. A hinn bóginn



viljum við minna á það, að nauðsynlegt er að gera stórátak í sambandi við bygg-
ingu nýrra barnaskóla í sveitum, og ber þá að hafa í huga, hvort heppilegra sé
að reisa heimavistarskóla eða heimangönguskóla. Telur minni hl. bæði æskilegt
og nauðsynlegt, að þingkjörin nefnd kanni framkvæmd skyldunáms í sveitum og
þorpum, ásamt héraðsskólamálinu. með þeim hætti, sem tillagan gerir ráð fyrir.

Alþingi hefur frá öndverðu verið forgönguaðili í skóla- og fræðslumálum, enda
augljóst, að þau eru eitt hið mikilvægasta löggjafaratriði, sem snertir bæði menn-
ingar- og fjárhagsafkomu þjóðarinnar í ríkum mæli. Ber Alþingi að sjálfsögðu að
fylgjast með framkvæmd fræðslulöggjafarinnar á hverjum tíma og gera sitt til þess
að bæta úr þeim ágöllum, sem sýnilegir eru á löggjöf eða framkvæmd.

Eitt hið augljósasta við ástand fræðslu- og skólamála landsins nú er hin
ójafna námsaðstaða, sem ræðst af því, hvar börn og unglingar eiga heima á land-
inu. Það er þjóðfélagsleg skylda að jafna þennan mismun að því marki, sem kostur
er, enda er hann í algeru ósamræmi við tilgang fræðslulöggjafarinnar og eðli máls.

Tillaga sú, sem hér um ræðir, fjallar um nokkur brýnustu vandamál skóla-
fræðslunnar um þessar mundir.

Minni hl. n. leggur til, að tillagan verði samþykkt, en minnir á, að þegar er
tímabært að endurskoða námsefni og kennslutilhögun í skólum landsins.

Alþingi, 13. apríl 1964.

Einar Ágústsson,
frsm.

Gísli Guðmundsson. Ragnar Arnalds.

Fylgiskjal I.
Akureyri, 29. janúar 1964.

Hef móttekið bréf yðar, dags. 18. þ. m., ásamt till. til þál. um nýja héraðsskóla
o. fl., þar sem beiðzt er álits Fjórðungssambands Norðlendinga um téða þál.

Ekki hefur tekizt að ná saman stjórnarfundi í fjórðungssambandinu til að
fjalla um þetta mál. Hins vegar tel ég, að sú könnun og athugun, sem ráðgerð er
í þáltill. þessari, sé mjög í anda þeirra samþykkta, sem þing fjórðungssambands-
ins hafa gert á undanförnum árum í skóla- og fræðslumálum, sbr. t. d. lið 3., d. í
þingfundargerð 1962, er ég sendi yður hér með.

Persónulega tel ég, að ályktunin þyrfti að vera viðtækari, þ. e. að einnig þyrfti
að kanna aðstæður unglinga í sveitum og þorpum til iðnnáms, og að athuga þyrfti
í því sambandi m. a. þann möguleika að koma upp í landinu fáum, en vel búnum
heimavistariðnskólum, sem hefðu möguleika til að veita fullkomna iðnmenntun,
sem litlu skólarnir geta aldrei veitt vegna smæðar sinnar og vegna skorts á sér-
menntuðum kennurum í fámennum byggðarlögum. Kæmi þá jafnvel til greina að
veita nemendum úr dreifbýlinu ókeypis skólavist og uppihald í slíkum skólum,
enda mundu ríkissjóði með þessu móti sparast veruleg útgjöld við rekstur litlu
iðnskólanna. Allmörg dæmi eru þess, að iðnskólum sé haldið uppi með 7-18
nemendum, sem að jafnaði skiptast á margar iðngreinir. Núverandi fyrirkomulag
iðnfræðslunnar hefur tálmað mjög allri þróun i þessari grein fræðslumálanna,
þannig að við stöndum nú að baki flestum þjóðum í iðnfræðslu. Er því brýnna
úrbóta þörf á þessu sviði.

Virðingarfyllst,

f. h. stjórnar Fjórðungssambands Norðlendinga,

Magnús E. Guðjónsson, form.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis, Alþingi, Reykjavík.



Fylgiskjal II~
Suðureyri, 26. jan. 1964.

Allsherjarnefnd sameinaðs þings, Rvík.

Ég hef f. h. Fjórðungssambands Vestfirðinga meðtekið frá yður tillögu til þings-
ályktunar um nýja héraðsskóla o. fl. til umsagnar.

Ég lit svo á, að hér sé mikið nauðsynjamál á ferð. Allir, sem eitthvað fylgjast
með fræðslumálum, vita, að aðsókn að héraðsskólum er langt umfram það, er
skólarnir taka. Þess vegna er hin brýnasta þörf á að fjölga þeim. Slíkir skólar í
byggðum landsins eiga fyrst og fremst að vera handa þeim, sem búa í dreifbýlinu,
en vitað er, að til þeirra sækir fjöldi nemenda úr höfuðstaðnum.

Fjórðungsþing Vestfjarða 1963, er haldið var s. I. haust í Bjarkalundi. sam-
þykkti eftirfarandi tillögu varðandi þessi mál:

"Fjórðungsþing Vestfjarða 1963 telur brýna nauðsyn, að komið verði á fót
héraðsskóla á Reykhólum, og skorar á þingmenn Vestfjarðakjördæmis að vinna
að framgangi málsins á Alþingi." - Samþ. samhljóða.

Þar sem ég mun ekki að þessu sinni hafa sent Alþingi ályktanir síðasta
fjórðungsþings um héraðs- og þjóðmálin, læt ég fylgja hér með yfirlit um það,
sem gerðist.

Þingmenn okkar Vestfirðinga eiga allir að hafa fengið slíkt yfirlit. Við Vest-
firðingar höfum gengið á sjónarhól til yfirlits. Hvar stöndum við, hvert stefnum
við o. s. frv.?

Þetta er og hlutverk alþingismanna gagnvart þjóðinni í heild. Það er vissulega
margt í hættu nú til dags, þrátt fyrir hina miklu sókn síðustu áratuga. Hvað sem
fjármagni og framkvæmdum líður, má þjóðin aldrei glata sókn til dáða og dreng-
skapar og í menningarátt.

Alþingismönnum ber að marka stefnuna og fylgja henni í fremstu línu, þá
mun alþýðan á eftir koma.

Ég tel, að tillaga þessi geti verið spor í áttina til lausnar þjóðlegu vandamáli.

Virðingarfyllst,

f. h. Fjórðungssambands Vestfirðinga,
Sturla Jónsson.

Fylgiskjal III.

FRÆÐSLUMÁLAST J6RINN
Reykjavík, 18. febrúar 1964.

Vegna þingsályktunartillögu, er borin hefur verið fram í sameinuðu þingi
um nýja héraðsskóla o. fl. og send var hingað til umsagnar, skal tekið fram eftir-
farandi:
1. Hin mikla aðsókn að héraðsskólunum á síðari árum og auknar óskir um

unglingafræðslu í þorpum og sveitum stafar bæði af auknum fjárráðum fólks
almennt og skilningi á gagnsemi og þörf aukinnar menntunar til flestra starfa.
Rýmri fjárhagur fólks í bæjum hefur m. a. orðið til þess, að sótt hefur verið
um skólavist í héraðsskóla fyrir unglinga, þótt "öl hafi verið á gagnfræða-
stigsskóla á staðnum.

2. Áður en hafizt verður handa um byggingu nýrra héraðs skóla, tel ég eiga að
gera þá skóla, sem fyrir eru, svo vel úr garði, m. a. með viðbyggingu, sem
þarf, til þess að þeir geti tekið þann nemendafjölda, sem hæfilegur getur talizt
í slíkum skólum, þ. e. allt að 150 nem. Þess skal getið, að í athugun er hjá
fræðsluráði N.-Þingeyjarsýslu að nota einn af heimavistarbarnaskólunum við
Axarfjörð til miðskólahalds. og ráðagerðir eru uppi um það í innanverðum
Eyjafirði að koma þar upp unglingasköla, er geti síðar orðið héraðsskóli, ef
henta þykir.



3. Það eru hart nær 30 ár síðan farið var að vinna að því fyrír atbeina fræðslu-
málastjórnarinnar að sameina sem flesta hreppa í sveitum landsins um hæfi-
lega stóra heimavistarbarnaskóla, þ. e. að þar verði hæfilegt starf fyrir 3-5
fasta kennara. Námsstjórar barnafræðslunnar hafa unnið mjög mikilvæg störf
á þessu sviði og þá einkum eftir að fræðslulöggjöfin frá 1946 kom til skjal-
anna. Má nú segja, að fyrir liggi áætlun um skipan hreppa á öllu landinu í
skólahverfi, og hafa þegar verið byggðir 6 skólar, sem hver um sig er fyrir
3-7 hreppa, og fé þegar veitt til 4 "sameiningaskóla" að auki. Og von er á
fleiri sams konar skólum á næstu árum.

4. Með byggingu heimavistarbarnaskóla, er rúma 50-·60 nem. í einu (þ. e. 100·-120
nem. yfir veturinn), er gert ráð fyrir því, að unnt verði að annast þar þá barna-
og unglingafræðslu, sem nær til 15 ára aldurs. Í fámennari skólum verður þetta
erfitt, en þar þarf til að koma mjög aukinn styrkur til þeirrar unglinga-
fræðslu, sem styrkt hefur verið með sérstakri fjárveitingu úr ríkissjóði (sbr.
fjárl. 1964, 14. gr. B. XIII, 30).
Með framanriluðu vildi ég sýna fram á, að um margra ára skeið hefur verið

unnið að flestu því, sem milliþinganefnd skv. þingsályktunartillögunni er ætlað
að gera, og meginniðurstöður um þessi mál eru ýmist þegar fyrir hendi eða nær-
tækar,

Helgi Elíasson.


