
Nd. 64. Frumvarp til laga r60. mál]
um breyting á lögum nr. 12 1970, um menntaskóla.

Flm.: Ingólfur Jónsson, Ágúst Þorvaldsson.

1. gr.
1. gr. laganna orðist svo:
Menntaskólar skulu vera svo margir sem þörf er á, þar á meðal a. m. k. þrir

i Reykjavik, einn á Akureyri, einn á Laugarvatni, einn á Selfossi, einn á tsafirði,



og einn á Austurlandi. Kostnaður við stofnun og rekstur menntaskóla greiðist úr
rfkissjóði, eftir þvi sem Ié er veitt til i fjárlögum.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
A Selfossi er starfandi gagnfræðaskóli með 340 nemendum. Skólinn hefur í

vetur 42 nemendur í tveimur þriðja bekkjar landsprófsdeildum. Unglingar úr tíu
hreppum stunda nám í gagnfræðaskólanum á Selfossi, og er þeim ekið í skólann
á morgnana og heim seinni hluta dagsins.

Þau sveitarfélög, sem hér eiga hlut að máli, auk Selfoss eru Hraungerðishrepp-
ur, Villingaholtshreppur, Gaulverjabæjarhreppur, Sandvíkurhreppur, Stokkseyri, Eyr-
arbakki, Hveragerði, Grafningur og hluti af Grímsneshreppi.

Með batnandi vegakerfi er auðveldara að aka nemendum til og frá Selfossi en
áður var. Koma því fleiri sveitarfélög til með að nota menntaskólann á Selfossi en
þau, sem hér hafa verið talin. Má m. a. nefna Þorlákshöfn, Ölfus og ýmis sveitar-
félög í Rangárvallasýslu, eftir að hraðbraut er komin austur um sveitir.

A þvi svæði, sem mennta skóli á Selfossi með heimanakstri mundi þjóna, búa nú
9-10 þúsund manns. Fólki hefur fjölgað á þessu svæði i seinni tið. Bendir margt
til þess, að svo verði áfram, ekki sízt eftir að hraðbraut hefur verið fullgerð austur
og samgöngur bættar.

Ætlazt er til, aðSelfossskóli verði valgreinaskóli, sem býr ungt fólk, konur og
karla, undir þátttöku í atvinnulifinu og hagnýt störf. Skólinn mun skipast i kjör-
svið, þannig að nemendur geti sérstaklega lagt stund á þær valgreinar, sem hugur-
inn stendur til. Með þeim hætti væru meiri likur en ella til þess, að konur og karlar
hefðu að loknu stúdentsprófi áhuga á ýmsum hagnýtum þáttum i atvinnulifinu,
en ekki aðeins á þvi, sem snýr að embættismennsku.

Verði menntaskólanum komið inn á þær brautir, sem tengja nemendurna við
atvinnulífið, standa vonir til, að skólavistin verði til þess að beina áhuga nemenda
að hagnýtum störfum í atvinnulífi nútíma þjóðfélags. Þá er ekki ástæða til að tala
um of marga menntaskóla, enda er stúdentspróf tæplega meira virði nú en gagnfræða-
próf var fyrir 20-30 árum.

Nauðsyn ber til, að áhugi þeirra, sem á skólabekk fara, beinist að verklegu starfi
og hagnýtum fræðum á tæknisviðinu. Tækniþróað þjóðfélag þarf á fjölmenntuðum
tæknimönnum að halda, til þess að þjóðin geti tileinkað sér tæknilegar nýjungar
og sjálfvirkni. Hafi þjóðin ekki yfir að ráða fyllstu fagþekkingu á flestum svið-
um, mun hún dragast aftur úr í framleiðni, vinnuafköstum og þjóðartekjum. Mennt-
un er því nauðsynleg fyrir þjóð, sem ætlar sér að sitja á bekk með þeim þjóðum,
sem hafa bezt lífskjör og lengst eru komnar i verklegri menningu.

Margir telja, að skólarnir séu ekki þær uppeldisstofnanir, sem þeir ættu að
vera og ætlazt er til, að þeir séu. Um það skal ekkert fullyrt að þessu sinni, en margt
bendir til, að kennslan sé ekki ávallt raunhæf og í eins góðu lagi og æskilegt væri.

Menn virðast vera illa að sér i ýmsum greinum, þótt skólaveran hafi verið ærið
löng. Skólakerfið er dýrt, og þjóðfélagið hefur rétt til þess að gera háar kröfur til
kennara og námsárangurs i skólum landsins.

Vera má, að einhverjir telji, að það sé nægilegt fyrir Suðurland að hafa mennta-
skóla á Laugarvatni. Sá skóli er undir góðri og öruggri stjórn og hefur mikla aðsókn.
Í vetur eru þar 172 nemendur, og varð að vísa 50 umsækjendum frá á þessu hausti.
Menntaskólinn á Laugarvatni er landsskóli og verður það áfram. Meiri hluti nem-
enda þar er víðsvegar að af landinu, en minni hlutinn af Suðurlandi. Menntaskóli
i sveit með heimavist hefur leyst mikinn vanda, sérstaklega fyrir dreifbýlið. Aðsókn
að Menntaskólanum á Laugarvatni mun verða áfram mjög mikil eða meiri en unnt
eráðtaka á móti. þótt menntaskóli taki til starfa á Selfossi.


