
Nd. 400. Nefndarálit [3. mál]
um frv. til l. um skákleiðsögn í skólum.

Frá menntamálanefnd.

Menntamálanefnd er mjög hlynnt þeirri hugmynd, sem fram kemur í þessu frv.,
enda mælti nefndin með því á síðasta þingi, að samhljóða frumvarp þessu yrði sam-
þykkt. Það frv. varð þó eigi útrætt, en fyrir lá yfirlýsing frá menntamálaráðherra
um stuðning við aðalefni frv. að höfðu samráði við fjármálaráðherra.

Eins og fram kemur í bréfi menntamálaráðuneytisins til nefndarinnar, dags. 24.
febr. 1976, hefur ráðuneytið þegar ráðið stórmeistarana Friðrik Ólafsson og Guð-
mund Sigurjónsson "til þess að annast skákkennslu í útvarpi og sjónvarpi eftir þVÍ
sem um semst við aðila og til þess að fara í skóla viðs vegar um landið og efna til
fjölteflis til þess að örva áhuga á skák og veita leiðbeiningar".

Nefndin telur að menntamálaráðherra hafi með þessu þegar fullnægt þeirri höfuð-
stefnu, sem fram kemur í frv., og telur eftir atvikum rétt að frv. verði visað til ríkis-
stjórnarinnar.

Alþingi, 3. mars 1976.
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Menntamálaráðuneytið
Reykjavík, 24. febrúar 1976.

Hér með er háttvirtri menntamálanefnd neðri deildar Alþingis tjáð, að mennta-
málaráðuneytið hefur með samþykki ríkisstjórnarinnar ráðið stórm eistar ana í skák
Friðrik Ólafsson og Guðmund Sigurjónsson til þess að annast skákkennslu í útvarpi
og sjónvarpi eftir því sem um semst við aðila og til þess að fara í skóla víðs vegar
um landið og efna til fjölteflis til þess að örva áhuga á skák og veita leiðbeiningar.
Höfuðtilgangurinn er að efla með þessum og öðrum hætti skákáhuga og skákmennt
í landinu og styrkja einnig nokkuð þessa tvo ágætu skákmenn.

Laun stórmeistaranna eru miðuð við hámarkslaun menntaskólakennara CA-17
í kjarasamningi BHM). Ráðningartímabilið er frá 1. janúar 1976 og fyrst um sinn
uns öðruvísi kynni að verða ákveðið.

F.h. r.
Birgir Thorlacius.
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menntamálanefndar neðri deildar Alþingis,
Alþingi.


