
sþ. 180. Tillaga til þingsályktunar f126. mál]
um framkvæmd og endurskoðun fræðslulaga.

Flm.: Halldór Blöndal, Pálmi Jónsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hlutast til um, að eftirtalin atriði
verði tekin til athugunar við þá endurskoðun fræðslulaganna, sem nú stendur yfir:
1. Skólaskyldan verði ekki látin ná til eldri aldursflokka en nú og árlegur náms-

tími ekki lengdur. Skóla- og námskostnaður skal greiddur með sama hætti úr
~íkissjóði á skyldunámsstigi og í 3. og 4. bekk gagnfræðaskóla.

2. Aherzla sé lögð á að framkvæma lögákveðna skólaskyldu í öllu landinu.
3. Ráðstafanir séu gerðar til þess að velja verkefni við hæfi þeim nemendum, sem

enga getu eða vilja hafa til að tileinka sér kennsluna eða hrökklast úr skóla á
skyldunámsstigi. Skal það rn. a. gert með því að auðvelda foreldrum að koma
börnum sínum í skóla í öðru umhverfi, og með því að útvega unglingum hagnýt
störf í þjóðfélaginu undir eftirliti fræðsluyfirvalda.

4. þvi fólki, sem ekki hefur lokið nauðsynlegu námi fyrir sérskóla, sé auðveldað
að öðlast sérstök inntökuréttindi með sérstökum námskeiðum.

5. Námsefni í skyldunáms- og framhaldsskólum skal eftir föngum tengja atvinnu-
vegunum og gefa því þannig nýjan tilgang.

Greinargerð.

Á undanförnum árum hafa mjög miklar umræður orðið um skólamál og fjöl-
margar nefndir unnið að ýmsum þáttum þeirra á vegum hins opinbera. Minna hefur
hins vegar orðið um raunhæfar umbætur á augljósum ágöllum skólakerfisins.

Frumvarp um grunnskóla var lagt fyrir Alþingi á öndverðu ári 1971. Þótt það
horfði að mörgu leyti til bóta, voru ýmis ákvæði þess vafasöm, svo að ekki sé meira
sagt, og skýrir það að nokkru, hvaða dráttur hefur orðið á því, að það yrði lagt fyrir
Alþingi á nýjan leik. Í þessu framvarpi var m. a. gert ráð fyrir því, að skólaskyldan
yrði hækkuð um einn aldursflokk og látin ná til 16 ára unglinga. Flutningsmenn
þessarar tillögu eru algjörlega andvígir slíkri lengingu skólaskyldunnar og vitna
m. a. í því sambandi til samþykktar skólastjóraþings gagnfræðastigsins á Reykjum
1971, en þar var sérstaklega fjallað um grunnskólafrumvarpið og hækkun skóla-
skyldunnar hafnað.

trúman aldarfjórðung hefur skólaskyldan náð frá 7 ára aldri til 15 ára í orði
kveðnu. Enn vantar nokkuð á, að framkvæmdin hafi verið í samræmi við laga-
bókstafinn í strjálbýli, en it þessum vetri eru 48 nemendur í forskólum. A hinn
bóginn eru kennslustundir í strjálbýIi færri en í þéttbýlinu og kennslutæki og tækni
oft ófullkomnari. Þannig standa börn og unglingar mjög misjafnlega að vígi til að
afla sér menntunar eftir því, hvar þau búa á landinu, og væri það vel, ef fræðslu-
yfirvöld settu sér það markmið fyrst að jafna út þessa óþolandi mismunun.

En það er ekki aðeins i strjálbýli, sem framkvæmd skólaskyldunnar er ábóta-
vant. Svo er einnig á þéttbýlissvæðunum. Þar mun að vísu öllum nemendum á



skólaskyldualdri vera ætlaður stóll og borð Í upphafi skólaárs. En um það, hvort
nem,endurnir eru undir það búnir að taka þátt Í skólastarfinu, er ekki alltaf jafn-
mikið hugsað, enda er íslenzka skólakerfið miðað við það, að hægt sé að sníða öllum
sama stakkinn. Þegar þannig er að staðið, fer ekki hjá því, að skólanámið verði
sumum ofviða og Í mörgum tilfellum hreinasta kvöl. Þegar svo er komið, getur
frekari skólaganga af sama tagi engu orkað til góðs. Það mun og svo í framkvæmd-
inni, að slík börn hrökklast oft úr skóla með þegjandi samþykki skóla- og fræðslu-
yfirvalda, en því miður ekki fyrr en í óefni er komið.

Eins og að þessum málum er staðið, leysir lenging skólaskyldunnar engan
vanda. Þvert á móti mundu vandamálin vaxa, eftir þvi sem aldursmarkið hækkaði,
og ýtti undir iðjuleysi og óreiðu. Það hefur og sýnt sig í skólastarfinu, að nemendur
taka við sér, eftir að skólaskyldunni lýkur. Þeir skilja, að þeir halda náminu áfram
af fúsum vilja og verða þess vegna að undirgangast agareglur skólans.

Oft er það svo, að örðugar heimilisástæður eða aðrar orsakir valda þvi, að börn
eða unglingar vanrækja skólastarfið og fást ekki til þess að vinna. Enginn vafi er
á þVÍ, að Í mörgum tilvikum - og e. t. v, flestum - gæti það eitt reynzt nægileg
uppörvun fyrir unglingana að komast Í annað og nýtt umhverfi. Þess vegna ber að
stuðla að því, að foreldrum sé auðveldað að fara þá leið.

Elutníngsmenn telja, að lenging skólaársins í 9 mánuði sé Í raun óframkvæman-
leg í strjálbýli, og vitna í því sambandi tíl ályktunar siðasta Fjórðungsþings Norð-
lendinga. Enda er það í senn uppeldisleg og þjóðfélagsleg nauðsyn, að unglingar eigi
þess kost að kynnast og taka þátt í atvinnulífi þjóðarinnar.

Þess er ekki að dyljast, að námsleiði hefur mjög ágerzt í þjóðfélaginu. Reynslan
hefur sýnt, að það getur verið ho1lt fyrir unglinga að hætta námi um eins eða tveggja
ára skeið og fara út í atvinnulífið. Þessum möguleika má ekki loka. En jafnframt
verður með öllum hugsanlegum ráðum að auðvelda þeim" sem ekki hafa lokið
nauðsynlegu námi fyrir sérskóla, að taka þráðinn upp að nýju síðar og öðlast þannig
réttindi til að fara i iðnskóla eða aðra framhaldsskóla. Á s.l. ári var slíkt námskeið
m. a. haldið í Gagnfræðaskóla Austurbæjar fyrir 18 ára og eldri. Þá sóttu það um
100 manns og milli 40 og 50 í ár. Auk þess voru slík námskeið haldin ú Egilsstöðum
og Keflavík 1971. Þessi námskeið stóðu í þrjá mánuði, sex stundir á dag, og árangur-
inn var mjög góður og sýnir, að unglingar, einkum drengir, á aldrinum 14-15 ára
geta haft gott af því að hvíla sig á námi. Þeir, Sl'l11 vilja læra meira, koma aftur.
Reynslan sýnir það.

Enginn vafi er á því, að það er einn höfuðgalli íslenzka skólakerfisins, að það
er i of litlu samhengi við aðra þætti þjóðfélagsins og á engan hátt tengt atvinnuveg-
unum. S. 1. 15 ár hefur sjóvinnudeild verið starfrækt, fyrst við Lindargötuskólann
og nú við Gagnfræðaskóla Austurbæjar. Þorrinn af þeim, sem þaðan hafa útskrifazt,
hefur síðan farið í eitthvert framhaldsnám tengt sjónum. Þessa reynslu á að hafa að
leiðarljósi við endurnýjun námsefnisins og glæða kennsluna þannig lífi og veita
henni tilgang. Menn vilja hafa gagn af námi sínu, og svo er einnig um börn og
unglinga.


