
Nd. 515. Breytingartillögur [149. mál]
við frv. til 1. um íþróttakennaraskóla íslands.

Frá menntamálanefnd.

1. Vits fyrirsö8ll I. kafla. Í stað orðsins "Markmið" komi: Hlutverk.
2. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Hlutverk íþróttakennaraskóla íslands er þríþætt:
a) að búa nemendur sína undir kennslu í íþróttum, slysahjálp. likams- og

heilsufræði í skólum;
b) að búa nemendur sína undir kennslu í íþróttum og félagsstörfum hjá stofn-

unum, ungmenna- og íþróttafélögum ;
e) að efna árlega, ef þess er kostur, til námskeiða fyrir íþróttakennara í sam-

ráði við íþróttakennarafélag islands og námskeiða fyrir væntanlega og starf-
andi leiðbeinendur í íþróttum í samráði við íþróttasamband íslands og
Ungmennafélag Islands.

3. Við 2. gr. Aftan við grelnina bætist ný málsgrein:
Einnig geta nemendur að loknu prófi, ef þeir æskja þess, bætt við sig námi

í Kennaraháskóla Íslands, sbr. 1. tl. 1. gr. laga nr. 38 16. apríl 1971, um Kennara-
háskóla Islands, og lokið þaðan kennaraprófi með íþróttakennslu að sérgrein.
Tilhögun viðbótarnámsins fer eftir reglugerð, sem setja skal að fengnum til-
lögum skólastjórnar Kennaraháskóla íslands og skólanefndar Íþróttakennara-
skólans. Setja má i reglugerð ákvæði um lágmarkseinkunn frá Íþróttakennara-
skólanum sem skilyrði fyrir inngöngu í Kennaraháskólann.

4. Við 3. gr. Síðasti málsl. orðist svo:
Hefur skólinn umsjón með kennslunni.



5. Við 4. gr.
a. b-líður orðist svo:

að nemandi sé eigi haldinn neinum kvilla, er öðrum geti að meini orðið
og hamli skólavist að dómi skólaráðs.

b. e-liður orðist svo:
að nemandi sé eigi yngri en 18 ára á því ári, sem hann hefur nám.

6. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
Inntaka nemenda er í höndum skólaráðs. Skólavist geta þeir hlotið, sem

lokið hafa:
1. a) stúdentsprófi,

b) almennu kennaraprófi,
e) prófi undirbúningsdeildar sérnáms Kennaraháskólans,
d) prófi með ákveðinni lágmarkseinkunn frá framhaldsdeild gagnfræðaskóla.

2. Annað nám veitir og réttindi til inntöku, ef skólaráð telur það jafngilt og
mælir með því, en skólanefnd fellst á það.

Heimilt er að úrskurða um skólavist nemenda með hliðsjón af hæfni-
prófi eða öðrum matsaðferðum.

3. Rétt til náms í II. bekk eiga þeir, sem lokið hafa prófi eftir nám í I. bekk
með ákveðinni lágmarkseinkunn samkvæmt reglugerð, að viðbættri íþrótta-
kennslu í a. m. k. 70 kennslustundir.

4. Rétt til þátttöku í námskeiði fyrir leiðbeinendur í íþróttum eiga þeir, er náð
hafa 18 ára aldri og hlotið meðmæli stjórnar hlutaðeigandi ungmenna- eða
íþróttafélags.

7. Við 6. gr. Greinin orðist svo:
Stefnt skal að því að gera námsefni skólans þríþætt: kjarna, kjörsvið og

valgreinar.
Kjarninn er það námsefni, sem sameiginlegt er öllum nemendum skólans.
Kjörsvið er það námsefni, greinar eða greínaflokkar, sem nemendur geta

valið sér.
Valgreinar eru allt það námsefni hvers nemanda, sem eigi telst til kjarna

eða kjörsviðs nemanda. Nemandi verður að geta unnið sjálfstætt að valgrein-
um, en skal velja sér þær í samráði við skólastjóra.

Í reglugerð skal kveða á um námsgreinar og vægi námsþátta.
Heimilt er stjórn skólans að fjölga eða fækka kennslugreinum að fengnu

samþykki menntamálaráðuneytisins.
Nánar skal kveðið á um námsefni i reglugerð, en skólanefnd ákveður náms-

efni á námskeiðum fyrir leiðbeinendur í samráði við Ungmennafélag Íslands.
Íþróttasamband Íslands og sérsambönd þess, en fyrir íþróttakennara í samráði
við Íþróttakennarafélag Íslands.

8. Við 7. gr. Greinin orðist svo:
1. Próf skulu fara fram i lok hvors skólaárs. Skólaráði er þó heimilt að ákveða

próf í einstökum greinum á öðrum tíma. Ljúka má námi í einstökum grein-
um á fyrra skólaári. Skulu einkunnir íþeim greinum skráðar á iþróttakennara-
prófs skírteini. Í reglugerð skal kveðið á um námsefni til prófs. Skal þar
miðað við, að vægi einkunna sé í réttu hlutfalli við vinnu nemenda og kennslu-
stundafjölda í hverri grein.

Við lokapróf skulu prófdómarar skipaðir af menntamálaráðuneytinu að
fengnum tillögum skólaráðs.

2. Próf skulu fara fram í lok hvers námskeiðs fyrir leiðbeinendur. Viðkomandi
sérsamband skipar þar prófdómara með samþykki skólastjóra.

Nánar skal kveðið á um próf í reglugerð.



9. Við 8. gr. Greinin orðist svo:
Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn skólans.
Skólaráð skal þannig skipað: Skólastjóri, sem er formaður, fastir kennarar,

einn fulltrúi lausráðinna kennara og tveir fulltrúar nemenda. Hlutverk skóla-
ráðs er að vera skólastjóra til aðstoðar um stjórn skólans og rekstur auk ann-
arra starfa samkv. lögum þessum. Skólastjóri stjórnar fundum, kveður skólaráð
til funda reglulega og auk þess þegar þriðjungur skólaráðsmanna óskar. Kjör-
tímabil skólaráðs er eitt ár.

Skólanefnd skal þannig skipuð: íþróttafulltrúi ríkisins, sem er formaður,
einn tilnefndur af Íþróttasambandi Íslands, einn af Ungmennafélagi íslands,
einn af Íþróttakennarafélagi íslands og einn af nemendum. Hlutverk skóla-
nefndar er að vera skólastjóra til ráðuneytis og aðstoðar um málefni skólans
auk annarra starfa samkv. lögum þessum. Skólastjóri á sæti á fundum skóla-
nefndar með málfrelsi og tillögurétti. Kjörtímabil skólanefndar er þrjú ár, nema
nemenda eitt ár.

Ákveða skal nánar í reglugerð starfssvið skólaráðs og skólanefndar.
10. Við 9. gr. 1 stað orðsins "skólastjóra" i fyrri málsgr, komi: skólaráðs.
11. Við 16. gr. Í stað orðanna "getur sett" komi: setur.


