
Nd. 469. Frumvarp til laga [225. mál]
um framhaldsskóla.

(Lagt fyrir Alþingi á 98. löggjafarþingi 1976-77.)

I. GILDISSVIÐ
1. gr.

Lög þessi taka til náms á framhaldsskólastigi er tekur við af skyldunámsstigi,
sbr. 2. gr. laga nr. 55/1974, um skólakerfi.

2. gr.
Nám á framhaldsskólastigi, sem kostað er af almannafé, lýtur samræmdu skipu-

lagi samkvæmt lögum þessum. Skólar sem undir lögin falla nefnast framhaldsskólar.

II. MARKMIÐ
3. gr.

Hlutverk framhaldsskóla er að veita menntun, er sé á hverjum tíma markviss
undirbúningur starfs eða frekara náms og stuðli jafnframt að alhliða þroska nem-
andans sem einstaklings og þátttakanda í lýðræðissamfélagi.

III. INNGÖNGUSKILYRÐI
4. gr.

Allir sem lokið hafa námi í grunnskóla eða hlotið jafngilda undirstöðumenntun
eiga rétt á að stunda nám í framhaldsskóla.

Heimilt er að setja í reglugerð ákvæði um lágmarkskröfur í einstökum grein-
um eða greinaflokkum til inngöngu á tilteknar námsbrautir eða í tiltekna náms-
áfanga, svo og um aðgang fullorðinna að framhaldsskólanámi.

IV. NÁMSSKIPAN
5. gr.

Námsefni framhaldsskóla skal skipað í skilgreinda námsáfanga. Námsáfangi
skal metinn til eininga eftir umfangi námsefnisins. Skipulagt samval námsáfanga
myndar námsbraut. Námsbrautum er skipað á námssvið með hliðsjón af skyldleika
sérnáms, er gerir kleift að koma við sameiginlegu grunnnámi fyrir allar brautir
sviðsins. Námssviðin eru tengd með sameiginlegum kjarna undirstöðugreina. Um
námssvið og námsbrautir skal mælt í reglugerð.

6. gr.
Námsbraut skal að jafnaði skipulögð þannig, að unnt sé að ljúka þar mislöngu

námi sem veiti tiltekinn starfsundirbúning og/eða rétt til framhaldsnáms. Í reglu-
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gerð skal kveða á um hvar á námsbraut slík námslok geti verið og um markmið
námsins á hverju stigi, bæði að því er varðar undirbúning til starfa og til fram-
haldsnáms.

7. gr.
Af öllum námsbrautum skulu vera leiðir til framhaldsnáms, annaðhvort beinar

eða með skilgreindri viðbót námsáfanga. Með sama hætti skulu og markaðar sem
greiðastar leiðir milli námsbrauta.

8. gr.
Í samræmi við hlutverk framhaldsskóla skal á öllum námsbrautum fara saman

nám sem lýtur að almennri menntun og sérhæft nám er tekur mið af sérstökum
markmiðum brautarinnar. Leitast skal við að samhæfa bóklegt og verklegt nám
eftir því sem við verður komið. Auk skyldunámsefnis skal á hverri námsbraut
gefa kost á frjálsum valgreinum að nokkru marki.

9. gr.
Um námsáfanga, umfang þeirra, inntak og skipan á námsbrautir skal ákveðið

í námsskrá sem menntamálaráðuneytið setur. Námsáfangar í sama eða sambærilegu
námsefni skulu jafngildir á öllum brautum þar sem þeir eru hluti af náminu. Sé
verkþjálfun liður í námsáfanga, skal hún metin til eininga svo sem aðrir náms-
þættir.

10. gr.
Um námsmat, þ. á m. próf og vitnisburði, skal mælt í reglugerð, svo og um

almenn skilyrði sem fullnægja þarf til að flytjast milli námsáfanga.

11. gr.
Setja skal í reglugerð ákvæði um árlegan starfstíma framhaldsskóla, anna-

skiptingu, svo og fjölda og lengd kennslustunda.

V. SKÓLASKIPAN
12. gr.

Skipan námsbrauta á skólastofnanir skal haga með tilliti til aðstæðna, og koma
eftirtaldir kostir til greina: Mismunandi brautir innan sömu stofnunar, stjórnunar-
lega tengdar brautir í aðskildum stofnunum eða stakar brautir í sérgreindum stofn-
unum. Þar sem nemendafjöldi og önnur skilyrði leyfa, skal leitast við að sameina
mismunandi námsbrautir í einni skólastofnun.

Stefnt skal að því að í hverjum landshluta verði eins fjölbreytilegt val náms-
brauta og við verður komið.

13. gr.
Menntamálaráðuneytið ákveður hvar starfrækja skuli framhaldsskóla og til

hvaða námsbrauta hver skólastofnun taki, hvort tveggja í samráði við hlutaðeigandi
fræðsluráð, er starfa samkvæmt lögum um grunnskóla.

14. gr.
Menntamálaráðuneytið lætur gera áætlun til 5 ára um skipan námsbrauta á

framhaldsskólastigi og framkvæmdir til að koma þeirri skipan á. Skal áður afla
tillagna fræðsluráða fyrir hvert fræðsluumdæmi. Áætlunina skal endurskoða á
tveggja ára fresti til næstu fimm ára. Árleg framkvæmdaáætlun skal fylgja tillög-
um til fjárveitinga í fjárlögum.
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15. gr.
Heimilt er að gera samning við stofnun eða fyrirtæki um að annast tiltekna

þætti verklegrar menntunar í samstarfi við framhaldsskóla. Slíkir samningar skulu
gerðir eða staðfestir af menntamálaráðuneytinu eða aðila í umboði þess, og hefur
ráðuneytið yfirumsjón með framkvæmd þeirra.

VI. STJÓRN
16. gr.

Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn þeirra málefna, er lög þessi taka til,
nema öðruvísi sé ákveðið í lögum um einstakar náms stofnanir.

Ráðuneytinu til aðstoðar við mótun og samræmingu meginstefnu í málefnum
framhaldsskóla er framhaldsskólaráð, skipað formönnum námssviðsnefnda, sbr. 3.
mgr. þessarar greinar, einum fulltrúa fyrir grunnskóla og öðrum fyrir háskóla,
þremur fulltrúum tilnefndum af Alþýðusambandi íslands, þremur tilnefndum af
Vlnnuveitendasamhandí Íslands, einum tilnefndum af Stéttarsambandi bænda, ein-
um tilnefndum af Kvenfélagasambandi Íslands, einum tilnefndum af Sambandi Ís-
lenskra sveitarfélaga, svo og fulltrúa menntamálaráðuneytisins, og er hann for-
maður ráðsins. Menntamálaráðherra skipar framhaldsskólaráð til fjögurra ára í senn.
Varamenn skulu skipaðir með sama hætti.

Fyrir hvert námssvið skal skipuð ráðgefandi nefnd, námssviðsnefnd. Til starfa
í nefndinni skulu sk ipaðlr allt að þrír fulltrúar fyrir hverja námsbraut á viðkom-
andi sviði, svo og formaður og ritari, sem jafnframt er varaformaður. Hinir síðast-
töldu eiga fasta setu í nefndinni, en formaður kveður fulltrúa námshrautar til
fundar, þegar fjallað er um málefni er varða viðkomandi braut. Menntamálaráðu-
neytið skipar námssviðsnefnd til fjögurra ára í senn, og skulu fulltrúar starfsnáms-
brauta valdir með hliðsjón af sérþekkingu á viðkomandi starfssviði. Varamenn
skulu skipaðir með sama hætti og aðalmenn. Námssviðsnefndir eru ráðgjafaraðilar
um inntak og tilhögun náms, hver á sínu námssviði. Nefndirnar skulu kappkosta
náið samstarf við aðila atvinnulífs á þeim starfssviðum sem námið varðar.

Setja skal í reglugerð nánari ákvæði um framhaldsskólaráð og námssviðsnefndir
og störf þeirra. Menntamálaráðuneytið setur námssviðsnefndum erindisbréf.

17. gr.
Fræðsluráð, kjörin samkvæmt 11. gr. laga nr. 63/1974, um grunnskóla, skulu

fjalla um málefni framhaldsskóla, hvert í sinu fræðsluumdæmi, með hliðstæðum
hætti og að þvi er tekur til grunnskóla, eftir því sem við getur átt. Heimilt er og
að fela fræðslustjóra og fræðsluskrifstofu, sbr. grunnskólalög, verkefni við stjórn-
un framhaldsskólamálefna í umdæminu. Verksvið þeirra aðila, sem um ræðir i
þessari grein, skal nánar ákveðið í reglugerð.

Í þeim tilvikum er eitt eða fleiri sveitarfélög innan fræðsluumdæmis standa að
skólahaldi á framhaldsskólastigi með sveitarfélögum i öðru fræðsluumdæmi, skal
um stjórnunaraðild fara eftir reglum sem menntamálaráðuneytið setur í samráði við
sveitarstjórnir og fræðsluráð er í hlut eiga.

18. gr.
Ef einstök sveitarfélög innan fræðsluumdænris standa sameiginlega að fram-

haldsskóla, skal við skólann starfa skólanefnd skipuð fulltrúum viðkomandi sveitar-
félaga. Um skipun og störf skólanefndar fer eftir ákvæðum í reglugerð og samn-
ingi milli menntamálaráðuneytisins og þeirra sveitarfélaga er i hlut eiga.

Standi einstakt sveitarfélag innan fræðsluumdæmis eitt sér ásamt ríkinu að fram-
haldsskóla, fjallar skólanefnd skólahverfisíns. sbr. grunnskólalög, um málefni fram-
haldsskólans með hliðstæðum hætti og að því er tekur til grunnskóla, eftir því sem
við getur átt.
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19. gr.
Skólastjóri stjórnar daglegum rekstri og starfi framhaldsskóla og gætir þess, að

starfsemi skólans sé í samræmi við lög, reglugerðir og námskrá og önnur gildandi
fyrirmæli á hverjum Uma.

Skólastjóri er oddviti skólastjórnar. sem auk hans skal skipuð allt að tveimur
fulltrúum kennara og jafnmörgum fulltrúum nemenda, svo og aðstoðarskólastjóra,
ef hann starfar við skólann. Um skipan skólastjórnar. verksvið hennar, starfstíma
og starfshætti, skal nánar kveðið á í reglugerð.

Ef stutti I' áfangar náms á framhaldsskólastigi eru tengdir grunnskóla, getur
ráðuneytið ákveðið, að um stjórn skólastofnunarinnar í heild fari eftir ákvæðum
laga um grunnskóla.

20. gr.
í hverjum framhaldsskóla skal starfa nemendaráð, er sé fulltrúi nemenda gagn-

vart skólastjórn og henni til aðstoðar í málefnum nemenda. Almenn samtök nemenda
í hverjum skóla setja reglur um skipan, starfssvið og starfshætti nemendaráðs, og
skulu þær háðar samþykki skólastjórnar og staðfestingu menntamálaráðuneytisins.

21. gr.
Um almenna kennarafundi og verksvið þeirra skal kveðið á í reglugerð.

VII. STARFSLID

22. gr.
Störf við framhaldsskóla skiptast í eftirtalda meginþætti:

1. Stjórnun
a) yfirstjórn, rekstur
b) námsstjórn, þ. á m. í einstökum greinum og greinasamstæðum, svo og skipu-

lagning kennslu og eftirlit með verklegri þjálfun.
2. Kennsla.
3. Ráðgjöf

a) náms- og starfsráðgjöf
b) félagsleg ráðgjöf og sálfræðiþjónusta.

4. Þjónustustarfsemi
a) skólasafn
b) mötuneyti, heimavistir
e) heilsugæsla
d) húsvarsla, ræsting.

Um fjölda starfsmanna og skipting starfa fer eftir stærð skóla og verksviði
samkvæmt nánari ákvæðum i reglugerð.

Menntamálaráðuneytið skipar fasta starfsmenn framhaldsskóla. Fela má ráð-
gjafar- og sálfræðiþjónustu fræðsluumdæma, sbr. IX. kafla laga nr. 63/1974 um
grunnskóla, að annast hliðstæða starfsemi fyrir nemendur framhaldsskóla.

23. gr.
Um skilyrði til að verða settur eða skipaður kennari við framhaldsskóla fer

eftir ákvæðum laga um embættisgengi kennara. Setja má í reglugerð ákvæði um
menntunarkröfur til annarra starfsmanna.

Setja skal í reglugerð ákvæði um orlof og endurmenntun starfsmanna fram-
haldsskóla.
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VIII. FJÁRMÁL
24. gr.

Skólahald samkv. lögum þessum skal kostað af ríki og sveitarfélögum í sam-
einingu. Kostnaðarskipting skal miðuð við eftirfarandi meginatriði:

a) Úr ríkissjóði greiðist launakostnaður vegna skólastjórnar og kennslu. Sett skulu
í reglugerð ákvæði um hámark stundafjölda til stjórnunar og kennslu og um
lágmarksfjölda nemenda í kennsluhópum.

b) Úr ríkissjóði greiðist framlag til starfn við ráðgjöf, skólasöfn og félagsstörf.
Framlag ríkissjóðs skal vera helmingur kostnaðar, allt að hámarki sem sett
skal í reglugerð og miðast við vel skipulögð og nauðsynleg störf á þessum
sviðum.

e) Annar almennur rekstrarkostnaður srreiðist af ríkissjóði að hálfu. Þar sem
framhaldsskóli er rekinn í sömu stofnun og grunnskóli, skal greiða úr ríkis-
sjóði rekstrarframlag sem miðist við nemendafjölda í framhaldsskólanum og
meðalkostnað ríkissjóðs í sambærilegum skólum, sem reknir eru sem sjálf-
stæðar stofnanir.

d) Viðhald húsa, endurnýjun búnaðar og húsaleiga greiðist í sömu hlutföllum og
stofnkostnaður, sjá g-lið.

e) Um rekstur heimavista gildi ákvreði stafliða a til d. Nemendur greiða matar-
gerðar- og matarefniskostnað i mötuneytum.

f) Nemendur greiði kennslubækur og kennsluefni sem þeir vinna úr.
g) Til stofnkostnaðar kennsluhúsnæðis Og húsnæðis fyrir almenna þjónustu svo

sem skólasafn, félagsstörf og mötuneyti greiðir ríkissjóður framlag kr. 54 000
á vergau m2 gólfflatar. Búnaður og lóðargerð greiðist að 70;100 úr ríkissjóði
og miðast eignaraðild ríkisins við þann hundraðshluta.

h) Til stofnkostnaðar heimavista greiðir ríkissjóður framlag kr. 65000 á vercan
m2 gólfflatar. Búnað og lóðarQ'erð greiðir ríkissjóður að 85/100 og miðast
eignaraðild hans við þann hundraðshluta.

Framlög ríkissjóðs skv. stafliðum g og h miðast við vísitölu byggingarkostn-
aðar 100 stig eins Og hún var i nóvemher Hl75 og breytist í hlutfal1i við þær breyt-
ingar sem á henni verða.

25. gr.
Sveitarfélög í hverju fræðsluumdæmi skulu, skv. 24. gr., kosta að sínu leyti

allt skólahald skv. lögum þessum sem fram fer i fræðsluumdæminu. Menntamála-
ráðuneytið setur reglur um skiptingu stofn- og rekstrarkostnaðar milli sveitarfélaga
í hverju umdæmi, að fengnum tillögum fræðsluráðs. Skal fræðsluráð kappkosta að
ná samkomulagi rrril'li sveitarfélasanna. Takist bað ekki sker menntamálaráðnnevtið
úr. Reglur um skiptingu kostnaðar milli sveitarfélaga skulu m. a. taka tillit til
eftirfarandi:
a) Íbúafjölda sveitarfélagsins og fjölda ungmenna 16-19 ára, án tillits til þess

hvort bau notfæra sér skólahald í 11mdæminu eða ekki.
b) Aðstöðu. sem sveitarfélag það sem skóli er staðsettur i, nýtur umfram önnur

með tilliti til þjónustu og fjárhagslegra atriða.
e) Fjar-lægðar sveitarfélags frá skólastað.

26. gr.
Heimilt skal með samkomulagi við menntamálaráðuneytið að eitt sveitarfélag

eða fleiri í sameiningu standi að framhaldsskóla án aðildar annarra sveitarfélaga
í fræðsluumdæminu, enda taki skólinn til verulegs hluta af því námi sem gert er
ráð fyrir í lögum þessum. Slíkt fyrirkomulag má ekki verða til þess að hindra eðli-
legt skipulag skólahalds og samvinnu skóla í umdæminu, takmarka aðstreymi nem-
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enda eða auka með óeðlilegum hætti kostnað annarra sveitarfélaga. Með sama hætti
geta sveitarfélög, með samþykki menntamálaráðuneytisins, samið um aðild að fram-
haldsskóla utan síns fræðsluumdæmis, ef það stuðlar að eðlilegu skipulagi skóla-
sóknar.

27. gr.
Menntamálaráðherra getur ákveðið að fengnu samþykki Alþingis, að í undan-

tekningartilvikum verði einstakir skólar kostaðir að öllu leyti úr ríkissjóði, enda
sé þá um mjög sérhæft skólastarf að ræða sem krefst sérstakrar staðsetningar og
sýnt þyki að með hlutdeild í skólahaldinu verði óeðlileg kostnaðarbyrði lögð á
sveitarfélög í viðkomandi fræðsluumdæmi.

IX. REGLUGERÐIR
28. gr.

Menntamálaráðuneytið setur nánari ákvæði í reglugerð um framkvæmd lag-
anna. Reglugerð getur tekið til framhaldsskólastigsins í heild eða einstaks náms-
sviðs eða námsbrautar. Auk þeirra atriða, sem vísað er til reglugerðar í einstökum
greinum laganna, skal í reglugerð m. a. kveða á um undirbúning og forræði bygg-
ingarframkvæmda fyrir framhaldsskóla, svo og um skólareglur.

X. GILDISTAKA LAGANNA OG UNDIRBÚNINGUR
AÐ FRAMKVÆMD ÞEIRRA

29. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1980, og falla þá jafnframt úr gildi eftirtalin lög

um skóla á framhaldsskólastigi, svo og önnur lagaákvæði sem fara í bága við lög
þessi:

Lög nr. 55/1971, um fiskvinnsluskóla,
- 14/1973, um heimild til að stofna fjölbrautaskóla,
- 10/1973, um Fósturskóla Islands,
- 35/1962, um Hjúkrunarskóla Islands,
- 81/1972, um heimild fyrir ríkisstjórnina til að stofna og reka hjúkr-

unarskóla í tengslum við Borgarspítalann í Reykjavík,
- 6/1971, sbr. lög nr. 109/1974, um Hótel- og veitingaskóla Islands,
- 49/1946, sbr. lög nr. 89/1952. um húsmæðrafræðslu,
- 53/1975, um hússtjórnarskóla.
- 68/1966, sbr. lög nr. 18/1971 og lög nr. 68/1972, um iðnfræðslu,
- 37/1975, um Leiklistarskóla Islands,
- 35/1964, um Ljósmæðraskóla Íslands,
- 12/1970, um menntaskóla,
- 38/1965, um myndlista- og handíðaskóla Islands,
-- 33/1975, um Sjóvinnuskóla Islands,
- 22/1972, um Stýrimannaskólann i Reykjavik.
- 1/1973, um stýrimannaskóla Í Vestmannaeyjum.
- 67/1966, sbr. lög nr. 21/1973 og lög nr. 56/1974. um vélstjóranám,
- 51/1976, um viðskiptamenntun á framhaldsskðlastigi, þó skulu halda

gildi sínu ákvæði 9. gr. þeirra laga um Samvinnuskólann og Verslunar-
skóla Islands.

Menntamálaráðuneytið skal þegar hefja undirbúning að framkvæmd laganna,
m. a. með ráðstöfunum er miða að samhæfingu náms á framhaldsskólastigi. Getur
ráðuneytið í því skyni hlutast til um eða heimilað, að einstakir skólar víki frá til-
teknum ákvæðum gildandi laga, enda sé um að ræða tilhögun sem samrýmist megin-
stefnu þessara laga.
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Hinn 21. febrúar 1977 skilaði nefnd sú, sem skipuð var til að gera tillögur um

breytta skipan náms á framhaldsskólastigi, frumvarpi því sem hér er lagt fram,
ásamt greinargerð og fylgiskjali. Frv. er nú lagt fram til kynningar, en eigi að
því stefnt að það hljóti afgreiðslu á þessu þingi. Nefndin lét fylgja frumvarpinu
svofellda greinargerð og fylgiskjöl:

INNGANGUR
Ýmsar ástæður knýja á um endurskoðun framhaldsskólastigsins.
Lög um grunnskóla, sem samþykkt voru á Alþingi í maí 1974, eru óðum að

koma til framkvæmda og það leiðir aftur til þess að óhjákvæmilegt er að samhæfa
nám í grunnskóla og framhaldsskóla.

A siðustu árum hefur eftirspurn eftir framhaldsnámi, að loknu gagnfræðaprófi
og landsprófi miðskóla. farið vaxandi og jafnframt hefur mjög ákveðið verið óskað
eftir auknu og fjölþættara námi miðað við það sem kostur hefur verið á til þessa.

Þetta hefur leitt í ljós ýmsa annmarka á núverandi skipulagi. Námsbrautir hafa
verið lokaðar að meira og minna leyti. Réttindi nemenda hafa í mörgum tilvikum
verið óljós. Markmið náms og kennslu hefur oft verið lítt skilgreint og val náms-
efnis virðist í sumum tilvikum vera handahófskennt. Þá hefur hlutdeild ríkissjóðs
i stofn- og rekstrarkostnaði skóla verið háð því um hvers konar nám var að ræða.
Þessir ágallar eiga sér eðlilegar orsakir, en þær verða ekki raktar hér.

Ýmislegt hefur verið gert til þess að lagfæra verstu ágallann en þessi viðleitni
hefur nær eingöngu beinst að afmörkuðum brautum framhaldsskólastigsins, og
þess ekki verið gætt. að stigið myndar Í raun eina samvirka heild, sem verður að
vera í eðlilegum tengslum við aðliggjandi skólastig. Úrbætur, sem gerðar hafa verið,
hafa þvi stundum ekki reynst til frambúðar.

Að undanförnu hefur margt verið rætt og ritað um skipan náms á þessu skóla-
stigi. Lög og reglugerðir um einstaka skóla hafa verið tekin til endurskoðunar og
ný löggJöf verið sett m. a. um viðskiptamenntun. Nefndir hafa verið skipaðar til
þess að fjalla um veigamikla þætti framhaldsskólans. Má þar t. d. nefna Verk- og
tæknimenntunarnefnd sem skilaði í júlí 1971 ytarlegri greinargerð um verk- og
tæknimenntun á Islandi, Iðnfræðslulaganefnd sem skilaði tillögum um þróun verk-
menntunar Í desember 1975,nefnd sem endurskoðaði lög um hjúkrunárnárn og skil-
aði tillögum í júlí 1976 og 'Ýmsa starfshópa sem hafa undirbúið stofnun fjölbrauta-
skóla.

ön þessi vinna og athuganir, sem gerðar hafa verið, hafa beinst að afmörk-
uðum sviðum framhaldsskólastigsins en ekki að skólastiginu í heild. Þrátt fyrir þetta
hefur umræðan um einstaka þætti og endurskoðun þeirra leitt til þess að smátt og
smátt hafa komið fram hugmyndir um æskilegt skipulag framhaldsskólanna er hafa
hnigið mjög Í eina átt en þó ekki verið felldar í eina heild.

Hinn 25. nóvember 1974 skipaði menntamálaráðherra nefnd til þess að gera
tillögur um breytta skipan náms á framhaldsskólastigi. I nefndinni áttu sæti eftir-
aldir deíldarsjórar í menntamálaráðuneytinu:

Hörður Lárusson. sem var formaður nefndarinnar,
Árni Gunnarsson,
Indriði H. Þorláksson og
Stefán Ól. Jónsson.
Nefndin skilaði frumtillögum til menntamálaráðherra 21. júlí 1976 til þess að

gera honum grein fyrir meginhugmyndum sínum.
Þá hafði nefndin kynnt og rætt ýmsa þætti tHlagnanna á fundum með kenn-

urum og skólastjórum við grunnskóla Og framhaldsskóla og fleiri aðilum.
Dagana 8. og 9. október 1976 boðaði ráðuneytið til ráðstefnu á Hótel Esju Í

Reykjavík með þátttöku manna frá skólum og atvinnulifi. Voru tillögurnar frá 21.
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júlí kynntar og ræddar í starfshópum, sjá fundargerð bls. 77. Menntamálaráðherra
fól síðan nefndinni að endurskoða tillögurnar með hliðsjón af þvi sem fram kom
á ráðstefnunni og hefur nefndin nú lokið þeirri endurskoðun. Auk þess hafa ýmsum
þáttum verði gerð fyllri skil og nýjum bætt við.

Tillögur nefndarinnar fjalla um heildarskipulag náms á framhaldsskólastigi og
eru því gerðar án tillits til einstakra stofnana. Nefndin lagði fyrst og fremst áherslu
á að afla almennra upplýsinga um nám og námsbrautir en umfjöllun um málefni
stofnana kemur aðallega til á síðara stigi þegar afstaða hefur verið tekin til þeirra
skipulagstillagna sem hér liggja fyrir.

Myndum af einstökum námssviðum og námsbrautum er ætlað að sýna hugsanlegt
námsframboð, skipulag brauta og tengsl þeirra, sbr. bls. 13 og 14 og kaflann um
námssvið og námsbrautir bls. 31.

Þess ber að geta að tillögur um einstakar námsbrautir getur þurft að endur-
skoða þegar fram hefur farið gaumgæfileg athugun á markmiðum og inntaki náms-
ins.

Tillögur nefndarinnar um skiptingu kostnaðar milli ríkis og sveitarfélaga eru
byggðar á þeim meginforsendum að sama regla gildi um allt nám á framhaldsskóla-
stigi og að sveitarfélögin eigi ábyrga aðild að rekstri framhaldsskóla.

Fleiri kostir koma þó til greina í þessu efni, en þeir sem fram koma i tíllögun-
um, sem eðlilegt er að athuga áður en lokaákvörðun er tekin.

Það er von nefndarinnar að þær tillögur sem hér liggja fyrir geti stuðlað að
bættu skipulagi framhaldsmenntunar í landinu.

MEGINTILLÖGUR
Nefndin leggur til að komið verði á samræmdum framhaldsskóla sem felur m. a.

í sér eftirfarandi:
1. Öllum sem lokið hafa grunnskólanámi skal standa til boða eins til fjögurra ára

nám, hvort sem stefnt er að sérhæfingu til starfs, almennu námi eða undirbún-
ingi til náms á háskólastigi. Leitast skal við að hafa góða menntunaraðstöðu
fyrir alla, hvar sem þeir eru búsettir á landinu.

2. Framhaldsskólinn skal skipulagður sem ein samræmd heild, en er hér greindur i
8 meginnámssvið til hagræðingar, sem hvert um sig greinist i námsbrautir. Nám
á hverri námsbraut miðar að almennri menntun og undirbúningi til framhalds-
náms eða sérhæfingu til starfs eftir því hvernig námsáföngum er raðað saman.
Námslok geta orðið i námi eftir eitt. tvö, þrjú eða fjögur ár eftir þvi að hvaða
marki er stefnt. Þótt gert sé ráð fyrir skilgreindurn námslokum eftir eitt ár
eða fleiri, getur hver einstaklingur, sem hættir námi, haldið áfram siðar á sömu
námsbraut eða annarri og fengið að f'ullu viðurkenndar þær einingar sem hann
hefur áður aflað sér.
Markaðar skulu leiðir til framhaldsnáms af öllum brautum.

3. Nám i framhaldsskóla skal skipulagt i námsáfðnsmm og hver áfangi metinn til
eininga sem miðast við eina kennsltlstund á viku í eitt skólaár, eða tvær á einni
önn. Með námseiningu er átt við það magn námsefnis sem telst hæfilegt fvrir
meðalnemanda á fyrrgreindum Uma. Er þá einnig meðtalin nauðsynleg heima-
vinna og gildir þetta bæði um verklegt og bóklegt nám. Sömu námseiningu má
kenna á mislöngum tíma allt eftir zetu og hæfileikum beirra nemenda sem
hlut eiga að máli. Hver námsáfangi skal hafa fullt ~ldi þótt nemandi flvtiist
milli námsbrauta, ef námsáfanzínn heyrir til þeirri námsbraut sem skint er
yfir á. t þessu tilliti zeta tveir eða fleiri áfangar verið [afnaildir' enda þótt inni-
hald þeirra sé ekki nákvæmlega það sama.

4. Gefnar skulu út námsskrár og skulu þær marka meginstefnu í námi og hiálfun
nemenda hvort heldur námið fer fram i skóla eða á vinnustað. Við gerð nám-
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skrár skal taka mið af nauðsynlegri þekkingu, þjálfun í starfi og/eða undir-
búningi til áframhaldandi náms svo og mismunandi námshæfni nemenda. Leit-
ast skal við að tryggja samræmingu náms í sömu námsgrein á mismunandi náms-
brautum eftir því sem unnt er en jafnframt nauðsynlega sérhæfingu eftir náms-
markmiðum.

5. Skipan námsbrauta á skólastofnanir skal haga með tilliti til aðstæðna og koma
eftirtaldir kostir til greina: Mismunandi brautir innan sömu stofnunar, stjórn-
unarlega tengdar brautir í aðskildum stofnunum eða stakar brautir i sérgreind-
um stofnunum. Þar sem nemendafjöldi og önnur skilyrði leyfa skal leitast við
að sameina mismunandi námssvið eða brautir í einni skólastofnun. Stefnt skal
að því að í hverjum landshluta verði eins fjölbreytilegt val námsbrauta og við
verður komið. Nýtt verði sem best það skólahúsnæði sem nú er fyrir hendi í
landinu.

6. Námstaður er hver sú stofnun sem sett hefur verið á fót til að annast ákveðna
námsþætti innan heildarskipulagsins eða hefur hlotið opinbera viðurkenningu
til þess. Auk skóla geta skólaverkstæði og fyrirtæki eða stofnanir verið nám-
staðir.
Skólinn skal vera þungamiðja hverrar námsbrautar og annast fræðilegan undir-
búning og menntun, faglega og almenna. Ennfremur skal skólinn hafa umsjón
með þeim þáttum námsins sem fara fram utan hans. Skólaverkstæði annast
verklega undirbúningsmenntun og þjálfun. Fyrirtæki eða stofnun annast þá
verklega þætti námsins sem nátengdastir eru því starfi sem menntunin miðast
við og verða ekki aðskildir frá þvi.

7. Miðað er við. sem meginreglu. að sveitarfélög verði aðilar að öllu skólahaldi
á framhaldsskólastigi bæði að þvi er varðar stjórnun og fjármögnun, og jafn-
framt að sama regla gildi um skiptingu kostnaðar, hver sem námsbrautin er.

8. Sett verði heildarlöggjöf um samræmdan framhaldsskóla og reglugerðir um
einstakar námsbrautir og stofnanir eftir þvi sem nauðsynlegt kann að reynast.

ÁSTAND OG ÞRÓUN
Skólar þeir sem nú starfa á framhaldsskólastiginu hafa verið stofnaðir til að

veita almenna bóklega menntun og til að sinna ákveðnum þörfum atvinnulifsins.
Markmið skólanna voru upphaflega skilgreind með hliðsjón af þessum þörfum og
i samræmi við aðstæður á þeim tíma. Sérstök lög hafa verið sett fyrir hvern skóla
eða tegund skóla þar sem kveðið er á um inntökuskilyrði, námsgreinar, próf, rétt-
indi að námi loknu og stjórn skólans. Hins vegar hafa hvorki lög né reglugerðir
um skólana tryggt að starfsemi þeirra þróaðist i samræmi við breytingar á þlóð-
félagsháttum. Skipulagning skólastarfsins i heild hefur eðlilega verið nær eingöngu
í höndum starfsliðs skólanna og val námsefnis og annarra viðfangsefna i flestum
tilvikum i höndum einstakra kennara sem fórn þá eftir eigin viðhorfum og reynslu.

Að jafnaði hafa námskrár ekki verið gefnar út og nýir kennarar hafa þvi haft
við lítið að styðjast annað en kennsluefrii. bækur og önnur gögn, frá fyrirrenn-
urum sinum og i sumum tilvikum hafa þeir skipulagt nám og kennslu á nýjan leik
í samræmi við eigin skoðanir einvörðungu. Samvinna milli skóla er JitiJ eða mínast
engin nema helst þeirra sem starfa skv. sömu lögum. t. d. menntaskólanna. og jafn-
vel innan sömu stofnunar er takmörkuð samvinna milli kennara.

Þetta fyrirkomulag. sem hér hefur verið lýst. hefur m. a. leitt til þess að náms-
brautir hafa verið einangraðar i þeim sktlrrinzi, að nemendur hafa ekki átt greiða
leið til áframhaldandi náms og flutningur milli námsbrauta hefur verið ýmsum
annmörkum háður. Þá hafa starfshættir skólanna vart fylgt þeirri þróun sem orðið
hefur á ýmsum sviðum þjóðlífsins og þeir svara ekki eins vel nú og áður þeim
kröfum sem til þeirra eru gerðar.
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Breytingar á búsetu í landinu og breyttir atvinnuhættir valda því að forsendur
fyrir staðsetningu skóla og ákvörðun um verkefni þeirra eru nú aðrar en áður.
Auk þess eru sífellt að koma fram kröfur um menntun og þjálfun fólks í nýjum
starfsgreinum jafnframt því sem aðrar hverfa. Þannig hníga rök að því, að ýmsar
núverandi skólastofnanir verði hetur nýttar til annarra hluta en nú er, og má í því
sambandi benda á að þrátt fyrir aukna eftirspurn eftir framhaldsnámi er mjög lítil
aðsókn að sumum framhaldsskólanna, t. d. húsmæðraskólunum.

Yfirleitt hefur verið gert ráð fyrir, að skóli hefði aðeins eina námsbraut innan
sinna vébanda og stofnun þeirra við það miðuð. ÞÓ er að verða breyting á þessu
með tilkomu fjölbrautaskólanna. Vegna fámennis og strjálbýlis hérlendis eru fáir
nemendur á hverri námsbraut og er ljóst, að rekstur skóla hlýtur oft að verða óhag-
kvæmur frá fjárhagslegu sjónarmiði og því mikilvægt að leita hagkvæmra leiða í
þessu efni.

Á síðustu árum hefur komið fram tilhneiging í þá átt að herða inntökuskilyrði
á sumar námsbrautir á framhaldsskólastigi, t. d. að krefjast stúdentsprófs sem jafn-
gildir nánast þVÍ að flytja námið á háskólastig. Ástæðurnar eru m. a. þær að talið
hefur verið nauðsynlegt að bæta undirbúning nemenda áður en sérnámið hefst, við-
leitni til að hækka stöðu viðkomandi stétta og bæta launakjör þeirra. Það er eðli-
legt að forsvarsmenn skóla vilji fá nemendur sem allra best undirbúna og þessar
aðgerðir eru að því leyti réttlætanlegar, a. m. k. í sumum tilvikum, ekki síst vegna
þess, að skólarnir hafa ekki aðiafnaði fylgt þjóðfélagsþróuninni á undanfðrnnm
árum. Hins vegar er flutningur sérnáms milli skólastiga í sjálfu sér engin trygging
fyrir þVÍ, að hæfara fólk komi til starfa á viðkomandi sviði, og bó bæta þurfi undir-
húnina nemenda er ekki bar með sagt, að nauðsynlegt sé að miða við 4ra ára bók-
leitt nám að loknum grunnskóla. eða stúdentspróf. Kemur ekki siður til álita að
hæta það undirbúninasnám sem fyrir er.

Upphygging og skipu laaniriz námsins skintir hér höfuðmáli. Námið þarf nð
mynda samstæða heild allt frá bví, að nemandinn kemur í grunnskóla og til þess
er frnmhaldsnámi hans lýkur. Námsinnihaldif hlýtur að grundvallast á þeim mark-
miðum sem náminu eru sett á hverju stiW. hvort sem um er að ræða verklegt eða
bóklegt nám.

Nefndin litur svo á að breytingar á núverandi skipan framhaldsskólanna eigi
Ilð miðast við það að bæta úr núverandi ágöllum Og stuðla jafnframt að þvi. ati
hrönn skólanna sé samstiga þróun bió'ðfélngsins. Slíkar breytingar grunrlvallast :í
hrevttu í nntnk! námsins eða nánar-i sk ilsrreiningu þess sem fyrir er. og tengslum viti
fltvinmlHfið.

Nefndin telur æskilegast að núverandi skólakerfi þróist smám saman i það
horf sem lvst er í greininni hér á eftir um samræmdan framhaldsskóla, f þessu
sambandi má hugsa sér ýmsar leiðir, en hér verður bent á tvær:
1) Hafin verði endurskipulasníng og samhæfina þeirra námsbrauta sem fyrir ern

og eru nokkuð fast mótaðar, síðan teknar fyrir smátt og smátt þær sem ekki
eru i eins föstum skorðum Og loks nýjar brautir.

2) Hafin verði endurskoðun framhald~~kólastigsins í heild og ætlaður til þess
nokkuð rúmur tími, t. d. 2-3 ár. Á þessu timabili verði flestar námsbrautir
framhaldsskólans skipulagðar eins nákvæmlega og unnt er og nvskínanín siðan
látin koma til framkvæmda samtímis á öllum námsbrautum á fyrsta ári fram-
haldsskólans. Næsta ár á eftir komi hún síðan til framkvæmda á 2. ári o. s. frv.
Jafnframt verð! undtrbúningstiminn notaður til nð aðlnga skólakerfið að væntan-
le!1'ri nýskipan.
Ýmislest mælir með því að velta frekar fvrri leiðina t. d. það, að óhj1ikvæmile!1t

er ntl cera nokkrar laltfærimmr fl frnmhflldssk61asti!:!inn mí þegar.
Nefndin leggUr áherslu ft, nð ekki verði stofnað til nýrra námsbrauta fyrr en

hæl' hnfn veritl nð fullu skilgreindar hætli að þvi er varðar Innihald or lokamark.
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MARKMIÐ FRAMHALDSSKÓLA
Nefndin telur að markmið framhaldsskóla megi skilgreina efnislega sem hér

segir:
1) að veita nemandanum almenna þekkingu og sjá honum fyrir viðfangsefnum sem

auka alhliða þroska hans, auðvelda honum skilning á mannlegu samfélagi og
virka þátttöku í þvi,

2) að veita nemandanum nauðsynlegan undirbúning undir störf og/eða áframhald-
andi nám.
Þessi grundvallarmarkmið telur nefndin svara til þeirra viðhorfa til fram-

haldsskólans sem nú virðast ríkjandi og birtast m. a. í kröfum um að skólinn skuli
1) veita nemendum nauðsynlega þekkingu og þjálfun til starfa í atvinnulífinu,
2) veita nemendum nauðsynlega undirbúningsþekkingu til áframhaldandi náms,
3) veita nemendum almenna þekkingu sem gerir þeim kleift að njóta þeirra menn-

ingarverðmæta sem við eigum, bæði í starfi og tómstundum,
4) efla siðgæðisvitund nemenda og kenna þeim tillitssemi í samskiptum við aðra,
5) gera nemendur færa um að taka sjálfstæða afstöðu til þeirra mála sem eru

efst á baugi á hverjum tíma og afla sér nauðsynlegra gagna og upplýsinga sem
til þess þarf.
Að áliti nefndarinnar eru framangreind markmið framhaldsskólans, þ. e. hin

almennu og faglegu, óaðskiljanleg. Þjóðfélag nútímans einkennist af fjölbreytileíka
og margvíslegum tengslum félagslegra þátta sem mótast af mismunandi hagsmunum
og lífsviðhorfum. Aukin þekking á öllum sviðum svo og greiðari aðgangur að marg-
víslegum upplýsingum hefur áhrif á þróunina, en jafnframt eykst vandi einstaklings-
ins, þegar að því kemur að velja og hafna. 1 slíku þjóðfélagi skiptir miklu fyrir
einstaklinginn að hann hafi góðan skilning á sem flestum þáttum þess og samspili
þeirra og geti á hverjum tíma metið þarfir sínar, hagsmuni og stöðu með tilliti til
heildarinnar .

Fagleg þekking er mikilvæg forsenda fyrir árangri í starfi en tryggir hann ekki
ein, hætt er við, að sá standi höllum fæti sem skortir þekkingu á hinu félagslega
sviði. Framhaldsskólanum ber því að stuðla að auknu sjálfræði einstaklinganna í
faglegu, menningarlegu og félagslegu tilliti.

Það er almennt viðurkennt að forðast beri mismunun í aðstöðu á hinum ýmsu
sviðum samfélagsins. 1þessu efni hlýtur skólinn að leggja sitt af mörkum með því
að skapa þau skilyrði fyrir einstaklinginn, að hann geti áttað sig á og metið þá
möguleika sem honum standa til boða á sviði menntunar og starfs.

Nú á tímum breytist nauðsynleg þekking til ákveðinna starfa tíðum á skemmri
tíma en einni starfsævi og það er algengt að menn skipti um starf, jafnvel oftar en
einu sinni. Það er því nauðsynlegt að móta markmið fagmenntunar með þeim hætti,
að auk tíma- og starfsbundinnar hæfni verði einnig lögð rækt við hina almennu
menntun sem auðveldar aðlögun að breyttum aðstæðum og nýjum störfum síðar á
ævinni.

Eitt af þVÍ sem miklu skiptir fyrir æskilega þróun íslensks samfélags er, að
menntun sé skipulögð á þann veg, að nemandinn hafi jöfn tækifæri til að öðlast
hæfni til starfa og fullnægja almennum menntunarþörfum sínum. Hér á landi hafa
ríkt mismunandi viðhorf til verklegrar menntunar og bóklegrar og þessar tegundir
náms búa við ójafna aðstöðu. Þeim sem farið hafa bóknámsleiðina hafa staðið
flestar leiðir opnar til áframhaldandi náms og starfa. Hins vegar hafa verknáms-
brautir í flestum tilvikum verið lokaðar og nemendur haft takmarkaða möguleika
til að skipta um námsbraut eða til framhalds. Á þessu hefur þó orðið nokkur
breyting hin síðari ár og þarf að stuðla að því, að sú þróun haldi áfram. Þá hefur
þróun byggðar í landinu m. a. leitt til þess að búseta nemenda hefur veruleg áhrif
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á það hvaða framhaldsnám þeir velja eða hvort þeir yfirleitt halda áfram námi að
loknum grunnskóla.

Það hlýtur því að vera höfuðnauðsyn að jafna möguleika nemenda til náms
hvar svo sem þeir eru búsettir á landinu og ennfremur að tryggja, að möguleikar
til áframhaldandi náms fylgi jafnt öllum námsbrautum.

Til þess að unnt verði að ná þeim markmiðum, sem hér hafa verið nefnd, þarf
framhaldsskólinn að veita margvísleg tækifæri til náms bæði á bóklegu og verklegu
sviði. Kennsluskipan þarf að vera með þeim hætti, að tekið sé tillit til hæfni og
áhugamála nemenda jafnframt því sem fullnægt er öllum markmiðum sérhæfðra
námsbrauta.

Í þessu skyni verður nauðsynlegt að gera umtalsverðar breytingar á skipulagi
framhaldsnáms frá þvi sem nú er og telur nefndin, að þessu verði best náð með
námskipan sem hér eftir verður nefnd samræmdur framhaldsskóli.

SAMRÆMDUR FRAMHALDSSKÓLI
Lög nr. 63/1974 um grunnskóla gera ráð fyrir því að kennslu skipan í grunn-

skóla verði sveigjanlegri og námsframboð fjölbreyttara en verið hefur til þessa og
er sérstök áhersla lögð á verklegt nám í efstu bekkjunum. Ákvæði laganna eru
m. a. túlkuð þannig, að allir nemendur skulu hafa sömu tækifæri til náms og þeim
ekki skipt í námshópa eftir árangri í námi eingöngu, auk þess sem þeir skulu geta
valið sér námsgreinar og viðfangsefni að nokkru marki í samræmi við hæfileika
sína og áhugamál. Í samræmi við þetta er gert ráð fyrir að verulegur hluti náms
í efstu bekkjum grunnskólans, og þá einkum 9. bekk, verði valfrjálst nám bæði
verklegt og bóklegt.

Nefndin miðar við stefnumörkun um grunnskólann sem gengur út frá því að:

1) allir nemendur sem ljúka námi i grunnskóla eigi kost á einhverju námi i fram-
haldsskóla,

2) val i grunnskóla takmarki ekki réttindi nemenda til framhaldsnáms.

Þannig er gert ráð fyrir því, að allir nemendur sem ljúka námi í grunnskóla
hafi, að fullnægðum tilteknum lágmarks skilyrðum um námsárangur, hlotið undir-
búning til náms á hvaða braut framhaldsskólans sem vera skal. Hins vegar er.
eðlilegt að vissar greinar sem nemandi velur í grunnskóla geti auðveldað honum,
og e. t. v. stytt, nám á vissum brautum framhaldsskólans án þess að um sérstök
réttindi verði að ræða og án þess að nám í þessum greinum megi gera að inntöku-
skilyrði í brautir.

Samræmdur framhaldsskóli er skipulagður sem ein heild bæði að því er varð-
ar uppbyggingu náms og skólastofnana. Skipulagningin er tvíþætt og beinist bæði
að innri og ytri skipulagsþáttum.

Hin innri starfsemi tekur mið af námsefni og öðrum námsgögnum, náminu
sjálfu, kennslu og námsmati. Hin ytri starfsemi lýtur m. a. að stjórnun, tengslum
skólans við stofnanir utan hans og fjármálum. Eðlilegt samspil þessara þátta er
forsenda þess, að skólastarfið skili viðhlítandi árangri og gildir það jafnt um bók-
legt og verklegt nám.

Hér á eftir verður aðallega fjallað um námsefni og skiptingu þess i einingar.
í námsbrautalýsingum, bls. 31, eru einstakar námsbrautir aðgreindar enda þótt

inníhald þeirra geti að verulegu leyti verið hið sama. Þá er rétt að geta þess að
lengd námsbrauta, eins og hún birtist í tillögum nefndarinnar, grundvallast ekki
á ítarlegri athugun á inntaki námsins né markmiðum, heldur er fyrst og fremst
miðað við það fyrirkomulag sem verið hefur ráðandi, enda þótt nefndin hafi gert
nokkrar tillögur til breytinga og farið þar bæði að eigin mati og eftir ábendingum
annarra. Ekki er ósennilegt að þegar sérfróðir aðilar hafa fjallað um inntak ein-
stakra brauta verði gerðar breytingar á þessum tillögum nefndarinnar.
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Til frekari glöggvunar á því hvernig ber að túlka einstakar námsbrautir, eins
og nefndin hefur hugsað þær, verður hér tekið dæmi af heilbrigðissviði, bls. 41.

Skólaár I 10 11 12 13

Grunnskólapróf

Þær brautir, sem myndin symr, ber að líta á sem dæmi um þær námsleiðir
sem nemendur eiga völ á. Þessar námsleiðir hafa að hluta til sameiginlegt náms-
efni og þær ber alls ekki að skoða sem sjálfstæðar stofnanir.

Nefndin gerir ráð fyrir að á fyrsta ári sé verulegur hluti námsins sameiginlegur
þó að einhver aðgreining komi fram þá strax. Þessi aðgreining er í þvi formi, að
nemendur velja sér greinar í samræmi við það lokamark sem þeir stefna að. A 2.
ári eru enn allmargir þættir sameiginlegir með námsbrautunum, þó ekki í eins rík-
um mæli og á 1. ári. Með aukinni sérhæfingu minnka möguleikarnir á samkennslu.

Eins og hér hefur verið bent á, taka nemendur á ritarabraut einhverja náms-
áfanga með nemendum á hjúkrunarfræðibraut. Nefndin telur liklegt að aðra áfanga,
sem þessir nemendur þurfa að taka, sé að finna á almennri bóknámsbraut og al-
mennri viðskiptabraut, þannig að þótt þessi námsbraut sé sýnd sérstaklega, þá er
mikill meiri hluti þeirra námsáfanga, sem þar eru, sameiginlegir með öðrum braut-
um.

Það sem hér hefur verið sagt gildir að verulegu leyti um aðrar námsbrautir.
Eitt megineinkenni samræmds framhaldsskóla er samhæfing námsbrauta og

sveigjanleg námskipan.
Að því er samhæfingu varðar þá er a. m. k. um tvo möguleika að ræða. Í fyrsta

lagi má hugsa sér námskjarna. sem er sameiginlegur með öllum námsviðum a. m. k.
á fyrsta ári, og allir nemendur taka. Í öðru lagi kjarna sem er sameiginlegur með
mismunandi brautum innan sama sviðs, sbr. hér að ofan, eða á skyldum sviðum og
getur hann í vissum tilvikum verið verulegur hluti heildarnámsins.

Samhæfingin leiðir til sveigjanleika sem felst í því að auðveldara verður fyrir
nemendur að skipta um námsbraut við lok tiltekins áfanga og staða nemenda gagn-
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vart einstökum brautum ætti í öllum tilvikum að vera skýr. Þá er einnig miðað
við að nemendur geti, að nokkru marki, valið sér greinar að eigin ósk.

Sérhæfing í námi fer vaxandi eftir því sem á líður og verða þá jafnframt minni
möguleikar til samhæfingar, en við skipulagningu námsins er nauðsynlegt að sjá
til þess að námsbrautir lokist ekki heldur eigi nemendur alltaf leið til framhalds-
náms, ef þeir óska, án óeðlilegra tafa.

Myndin hér að neðan er tekin úr áðurnefndum brautalýsingum. Gert er ráð
fyrir, að nám á verslunarbraut sé að hálfu verklegt og að hálfu bóklegt og bók-
lega hlutann á nemandinn að geta tekið, a. m. lL að einhverju leyti, með öðrum
nemendum á sama sviði.

Skólaár 10 11 12 13

Grunnskóli

Verslunarbraut

Nemandi, sem lýkur tveggja ára námi á verslunarbraut en óskar síðar að halda
áfram námi á stjórnunarbraut, hefur vegna þess hve verklega námið var gildur þátt-
ur í námi hans, ekki nægilegan undirbúning í bóklegum greinum til þess að geta
hafið nám á 3. ári. Hins vegar fær hann bóklega námið að fullu viðurkennt og
getur því hafið námi á 2. ári á stjórnunarbraut.

Sami námsáfangi hefur sama gildi á öllum þeim námsbrautum þar sem hann
er skilgreindur hluti námsins. Nemandi, sem skiptir um braut, þarf því aðeins að
bæta við sig þeim áföngum, sem hann hefur ekki tekið, en teljast nauðsynleg undir-
staða vegna áframhaldandi náms á þeirri braut sem hann flytur inn á.

Tveir eða fleiri námsáfangar geta verið jafngildir, þegar um er að ræða flutn-
ing nemenda milli brauta, enda þótt innihald þeirra sé ekki nákvæmlega það sama.

Til þess að varpa skýrara ljósi á það sem hér hefur verið sagt verður tekið
dæmi um skiptingu námsgreinarinnar A í áfanga og röðun þeirra, miðað við eina
námsbraut á hverju sviði.

Gert er ráð fyrir að greininni sé skipt í 8 áfanga, A 1, A 2, ... A 8, og hún kennd
á öllum önnum fjögurra ára námsbrautar. Afangar verða þó væntanlega fleiri i
raun m. a. til þess að gefa nemendum tækifæri til að velja mismunandi viðfangs-
efni í greininni og gera námið fjölbreyttara.

Námsvið/önn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Alm. bók. ............ Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
Búfr.sv. .............. Al A2
Heilbr.sv. ............. Al A2 A3
Listasv. ............... Al A2 A6
Tæknisv. .............. Al A2
Uppeldissv, ............ Al A2 A5 A6 A8
Viðsk.sv. .............. Al A2 A7 A8
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1. dæmi: Nemandi á almennu bóknámssviði hefur lokið þar einu námsári með
fullnægjandi árangri og þar með áföngum Al og A2. Nemandinn breytir nú til, fer
inn á námsbraut á tæknisviði og hyggst ljúka þar sveinsprófi. Þar sem áður nefndir
tveir áfangar eru skilgreindur hluti af námsefni þessarar síðarnefndu brautar fær
nemandinn þær að fullu viðurkenndar.

2. dæmi: Gerum ráð fyrir að nemandinn í 1. dæmi hafi verið búinn að ljúka tveim-
ur árum á almennu bóknámssviði áður en hann skipti um braut. Þar með hefur
hann lokið áföngum Al, A2, A3 og A4. Nú eru áfangarnir A3 og A4 ekki hluti af
námsefni þeirrar brautar sem hann fer inn á og nýtast honum því ekki miðað við
það lokamark sem hann stefnir að. Hins vegar nýtast þessir áfangar, ef nemandinn
síðar hyggur á áframhaldandi nám sem 1. d, veitir rétt til náms í háskóla.

Sú skipting námsefnis í áfanga sem hér hefur verið lýst gerir það að verkum,
að tiltekinn skóli þarf ekki að einbeita sér að einni námsbraut enda er það ekki
æskilegt, nema þegar um verulega sérhæfingu er að ræða. Ýmsir skólar eiga að geta
annast grunnnám á nokkrum brautum, og hluta af sérnámi, þó ljúka verði því í sér-
skóla.

Til þess að þetta sé mögulegt þarf að samræma starfsemi stofnana að vissu
marki. ÞÓ er nauðsynlegt að einstakir skólar hafi nokkurt sjálfræði í vali við-
fangsefna og starfsháttum. Verksvið skóla getur ákvarðast af ýmsu m. a. fólksfjölda
á viðkomandi stað, athafnalífi, skólahúsnæði og búnaði, svo og starfsliði.

Sú skipan sem hér hefur verið lýst gerir í rauninni ekki kröfu um breytingu
á núverandi stjórnkerfi skólanna né hlutverki þeirra. Hins vegar hníga ýmis rök
að því, að núverandi skólastofnanir taki upp fjölbreyttari viðfangsefni en þeir
sinna nú. Þá kemur einnig til álita, að sameina tvo eða fleiri skóla undir sömu stjórn
til þess að stuðla að fjölbreyttara námsframboði og um leið meiri samræmingu í
starfi skólanna. Þetta atriði á m. a. að geta stuðlað að góðri nýtingu þeirra skóla-
stofnana sem nú eru til í landinu.

Að því er varðar skipan námsbrauta á skólastofnanir koma eftirtaldir mögu-
leikar til athugunar:
1) Mismunandi brautir innan sömu stofnunar t. d. fjölbrautaskólar.
2) Stjórnunarlega tengdar brautir í aðskildum stofnunum, t. d. þegar tveir eða

fleiri skólar eru sameinaðir undir eina stjórn.
3) Stakar brautir í sérgreindum stofnunum og má sem dæmi nefna sérskólana.

Nefndin telur að kostir þessa skipulags, sem hér hefur verið lýst í grófum
dráttum, séu margir og að með vel undirbúinni framkvæmd megi komast fyrir
marga þá galla sem eru á núverandi kerfi. Betur verður séð fyrir þörfum nem-
enda og auðveldara verður að mæta þeim vandamálum sem orsaka st af mismunandi
námsgetu þeirra. Þá ætti nýting skólahúsnæðis, kennslubúnaðar og kennslukrafta
að verða mun betri en nú er.

Það er hins vegar ljóst, að uppbygging þessa kerfis er mjög umfangsmikið
og tímafrekt verk. Það er ekki að fullu ljóst, fyrr en það hefur verið kannað, að
hve miklu leyti unnt er að samhæfa námsbrautir eða hvað unnt er að koma við
miklum sveigjanleika. Þetta er eitt þeirra atriða sem þarf að kanna gaumgæfilega
jafnhliða því sem unnið er að námskrárgerð.

STUNDASKRÁ
Nefndin telur hæfilegt að vinnuvika nemenda í framhaldsskóla miðist að jafnaði

við 40 klst. á viku og þar af verði kennslustundir 36 (40 mín.) sem hámark nema
um sé að ræða kennslustundir sem ekki krefjast heimavinnu, þá sé heimilt að hafa
þær fleiri.

Nefndin gerir eftirfarandi tillögu um skiptingu kennslustunda milli námsgreina
á 1. ári framhaldsskólans.
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Kjarni:
Íslenska ' .
Samf élagsgr .1) .
íþróttir .

Kjörsvið: .
Valgreinar: .

4 st.
4-
2 _. 10 st.

20 -- eða 22
6 - 4

36 st. 36 st.

Erlend tungumál og stærðfræði eru veigamiklir námsþættir á flestum náms-
brautum. Hins vegar er líklegt að viðfangsefnin innan greinanna verði nokkuð mis-
munandi eftir námssviðum og e. t. v. námsbrautum en engu að síður geta samsvarandi
námsáfangar verið jafngildir og hafa fullt yfirfærslugildi þegar nemandinn flytur
milli námsbrauta.

Þótt nefndin hafi ekki skipað listgreinum í kjarna er henni ljóst að þær eru
mikilvægur þáttur í menningarlegu uppeldi þjóðarinnar og leggur áherslu á, að
skólar hafi fjölbreytt framboð á þessu sviði. Þátttaka verði frjáls og stundir ekki
nauðsynlega á stundaskrá, en samt innan þess tímaramma, sem nemandinn á að
skila á viku hverri. Gildir þetta jafnt um öll námsárin.

Nefndin telur rétt, að kannað verði gaumgæfilega hvort ekki sé unnt að koma
við hliðstæðri námsskipan á 2. og e. t. v. 3. ári og hér hefur verið gerð tillaga um
fyrir 1. ár.

Nefndin telur hins vegar ekki raunhæft, á þessu stigi, að gera tillögu um skipt-
ingu kennslustunda milli námsgreina á 2., 3. eða 4. ári þar eð þarfir einstakra náms-
brauta eru ekki ljósar og ákvörðun í þessu efni kallar á ítarlega athugun og sam-
starf margra aðila.

NÁMSKRÁRGERÐ
Núverandi námskrár skólanna eru í mörgu ófullkomnar. Oft er aðeins um að

ræða bókaskrár og er þá gjarnan tilgreint hvaða kafla bókanna skuli lesa. Markmið
náms og kennslu í mörgum greinum eru óljós eða hafa aldrei verið sett fram, ábend-
ingar um kennslu og kennsluaðferðir eru af skornum skammti og lítið tillit er tekið
til mismunandi áhugamála og námsgetu nemenda, námskröfur ekki skilgreindar,
leiðir milli námsbrauta lokaðar og fleira má nefna. ÞÓ skal þess getið að í einstaka
skólum hefur verið gert verulegt átak í þessum efnum á síðustu árum.

Einn veigamesti þátturinn í endurskipulagningu framhaldsskólastigsins er gerð
samræmdrar námskrár fyrir allt stigið. Auk þess sem þarf að skilgreina hlutverk
einstakra námsbrauta þarf að skipta öllu námsefninu, bæði í bóklegum og verklegum
greinum, niður í hæfilega stóra áfanga og skilgreina markmið þeirra og innihald.
Verkið er mjög mismunandi eftir greinum, sumar eru kenndar á öllum fjórum
árum framhaldsskólans og á mörgum brautum, en aðrar eru aðeins kenndar á einni
önn og á einni námsbraut.

Næsta stig þessa verks verður að taka saman og prófa námsefni á grundvelli
námskránna. semja kennsluleiðbeiningar og taka saman ábendingar um námsmat
og kennsluaðstöðu. Örðugt er að gera sér grein fyrir umfangi verksins á þessu stigi.
Í sumum greinum þarf að semja námsefnið, í öðrum er mikill efniviður til og í enn
öðrum er unnt að hafa verulegan stuðning af erlendum kennslubókum og jafnvel
nota þær óbreyttar. Verkið er í heild bæði mannfrekt og tímafrekt. Náin samvinna
þeirra sem hlut eiga að máli og skipulögð vinnubrögð eru mikilvægar forsendur
fyrir mótun og uppbyggingu framhaldsskólans. Hvernig til tekst með þetta sker
úr um það hvort unnt verður að koma á raunhæfum endurbótum á framhaldsskóla-
stiginu.

1) Með samfélagsgreinum er átt við samtima félagsfræði og valda kafla úr sögu og landafræði.
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Að undanförnu hefur verið unnið að samningu námskrár og námsefnis fyrir
grunnskóla og er það verk komið vel á veg. Þá hefur um nokkurt skeið verið unnið
að námskrárgerð fyrir vissa þætti á sviði iðnfræðslu. Dýrmæt reynsla hefur þannig
fengist af framkvæmd og skipulagningu slíkra verka sem kemur til með að nýtast
við endurskoðun framhaldsskólastigsins.

Nauðsynlegt verður að gera nákvæma framkvæmdaáætlun og fá hana samþykkta
þannig að unnt verði að vinna verkið óslitið. Þá þarf einnig að útvega starfskrafta
og vinnuaðstöðu auk þess sem tryggja þarf útgáfu þeirra kennslugagna sem unnin
verða.

KENNSLUSKIP AN

Þeim markmiðum sem felast í tillögum nefndarinnar verður ekki náð nema
starfshættir og hlutverk skólanna breytist frá því sem nú er. Þessar breytingar
koma fram sem afleiðing af breyttu námsefni og breyttu skipulagi kennslu auk þess
sem störf skólanna verða samræmd. Hlutverk sumra skóla breytist vafalaust mikið,
en annarra lítið ef nokkuð.

Algengasta kennsluskipan hér á landi hefur verið hin hefðbundna bekkjaskipan,
þar sem sett er upp ákveðin námsáætlun fyrir hvern bekk fyrir sig án tillits til þeirra
einstaklinga sem sitja í bekknum. Sömu kröfur eru gerðar til allra og öllum gert að
tileinka sér sama námsefnið á sama tíma. Afleiðing þessa hefur verið sú, að nem-
andi sem ekki hefur náð fullnægjandi árangri á lokaprófi bekkjarins verður annað
hvort að hætta námi eða setjast aftur í bekkinn. Algengt er að nemendur sem ná
ekki árangri í einni grein verði af þeim sökum eingöngu að endurtaka bekkinn
enda þótt árangur í öðrum greinum sé fullnægjandi. Á síðustu árum hefur nokkuð
verið reynt að bæta úr þessu t. d. með því að leyfa nemendum að endurtaka próf
í einstökum greinum.

Á síðari árum hefur svonefnt áfangakerfi rutt sér til rúms. Kostir þess kerfis eru
ýmsir. M. a. getur nemandi, sem nær ekki tilskildum árangri í einni grein, haldið
áfram með eðlilegum hætti í öðrum greinum. Þá hafa nemendur nokkurt svigrúm
um val greina og í hvaða röð þær eru teknar, auk þess sem þeir geta að nokkru leyti
ráðið námshraða sínum. Hér er verulega komið til móts við mismunandi þarfir og
námsgetu einstakra nemenda. Þetta hvorutveggja veldur því m. a. að afstaða margra
nemenda til námsins verður jákvæðari en ella.

Hins vegar er á þessu sá annmarki, að þessu verður ekki við komið að marki,
nema nemendahópurinn, sem að baki stendur, sé nokkuð stór, annars verður kennslu-
kostnaðurinn hlutfallslega mikill.

Skoðanir manna á þessari tilhögun eru nokkuð skiptar og hefur m. a. verið
bent á félagsleg vandamál sem geta komið upp, þegar bekkjarheildirnar rofna. Þessari
skipan mun ekki vera beitt á Norðurlöndum nema þá í mjög litlum mæli.

Þá má einnig nefna að töflu gerð í skólum með áfangakerfi svo og stjórnun verður
mun flóknari en ella og ekki leyst með viðunandi hætti nema unnt sé að koma við
tölvuvinnslu að mestu eða öllu leyti. Þetta er atriði sem nefndin telur tímabært að
verði athugað.

Til þess að unnt verði að koma því grundvallaratriði til framkvæmda að gera
starf skólanna sveigjanlegt með tilliti til þarfa nemenda verður nauðsynlegt að losa
um núverandi bekkjarkerfi.

Nefndin telur að unnt sé að finna skipulagsform sem verði millistig milli hins
hefðbundna bekkjarkerfis og áfangakerfisins sem hentar minni skólum og leyfir
nauðsynlegan sveigjanleika í námi. T. d. er hugsanlegt, að nemendur sem falla í
einni grein, t. d. stærðfræði í 1. bekk, geti sest í 2. bekk í öllum greinum nema stærð-
fræði en sótt tíma í henni í 1. bekk. Í bekkjardeildinni verður þá að jafnaði ákveðinn
hópur nemenda, sem sækir reglulega tíma í öllum greinum, en að auki koma inu
nemendur sem leggja stund á einstakar greinar í þessari deild.

Til þess að þetta sé unnt þarf að stilla saman töflur einstakra bekkjardeiIda
og er hér fyrst og fremst um að ræða tæknilegt vandamál sem þarf að finna lausn á.
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NÁMSMAT

Mat á vinnu og námsárangri er mikilvægur þáttur alls skólastarfs. Æskilegt
er að matið nái til sem flestra þátta er varða nám og kennslu t. d. framfara, ástund-
unar, þekkingar hans á námsefninu, starfshæfni o. fl. við lok áfanga.

Námsmat er vandasamt og um það eru skiptar skoðanir. Oft er spurt, "Hvað á
að meta og hvernig"?

Hlutverk skólans er m. a. að laða fram alla bestu hæfileika nemandans, skapa
skilyrði fyrir eðlilegan þroska hans og ennfremur að búa nemandann undir lif
og starf í þjóðfélagi, sem gerir kröfur um tiltekna leikni og þekkingu til ákveðinna
starfa.

Með tilliti til þeirra aðferða við námsmat sem nú eru þekktar er örðugt að sam-
rýma þessa tvo þætti. Auk þess getur of mikil áhersla á síðari þáttinn í kennslu
orðið til þess að hinum fyrri verði alls ekki sinnt.

Leikni og þekkingu í tilteknu námsefni er tiltölulega auðvelt að mæla, en það
á ekki við um þroskun hæfileika. Þegar um er að ræða sérhæft nám á framhalds-
skólastigi, er eðlilegt að aðaláherslan sé lögð á leikni og þekkingu, en þó má ekki
gleyma hinum þættinum. Virðist því eðlilegt, að námsmatið sé tvíþætt með tilliti
til þessara tveggja þátta og vitnisburðir gefnir samkvæmt því.

Hlutverk námsmats í skólastarfinu er m. a. að veita nemandanum upplýsingar
um stöðu sína og skólanum upplýsingar um hvernig skólastarfið gengur.

Próf með hefðbundnum hætti verða væntanlega áfram verulegur þáttur í náms-
matinu en nefndin telur nauðsynlegt að kannað verði hvort ekki sé unnt að draga
úr prófum og leitað eftir öðrum og betri aðferðum til þess að meta kunnáttu
nemenda.

Nefndin mælir gegn því að samræmd próf verði ríkur þáttur í námsmati á fram-
haldsskólastigi.

Nefndin telur að samræmd námskrá, samfara almennum leiðbeiningum um
kennslu og námsmat, tryggi það mikla samræmingu að ekki þurfi að beita samræmd-
um prófum nema í smáum stíl. Í flestum tilvikum ættu einstakir skólar að geta
metið árangur nemenda sinna á raunhæfari hátt heldur en unnt er með samræmdu
prófi. Samræmd próf leggja ennfremur vissar hömlur á skólastarfið og stuðla að
því að steypa skólana í sama mótið, sem er andstætt hugmyndinni um aukinn
sveigjanleika í námi og starfi.

Samræmd próf eiga þó rétt á sér í vissum tilvikum 1.d. við skilgreind námslok
eða þegar stórir hópar nemenda taka próf í grein eða greinum sem veita tiltekin
réttindi.

Nefndin leggur til að sami einkunnastigi verði notaður á öllu framhaldsskóla-
stiginu.

INNTAKA NEMENDA Í FRAMHALDSSKÓLA
Nefndin miðar tillögur sínar við, að allir nemendur sem ljúka námi ur grunn-

skóla eigi kost á námi í framhaldsskóla, án tillits til valgreina sem þeir hafa tekið,
í samræmi við ákveðnar reglur þar um.

Nefndin telur rétt að settar verði reglur um lágmarksárangur sem nemendur
þurfa að ná í einstökum greinum við lok grunnskóla til þess að geta hafið reglulegt
nám í framhaldsskóla. Í þessu sambandi kemur til athugunar hvort þetta lágmark,
og eins greinarnar sem miðað er við, eigi að vera mismunandi eftir námsbrautum.

Nefndin lítur svo á, að námsráðgjöf eigi að vera ríkur þáttur í starfi framhalds-
skóla. Er hér átt við hverskonar leiðbeiningar og upplýsingamiðlun um námsleiðir
til nemenda og aðstandenda þeirra svo og sérfræðilega ráðgjöf varðandi persónu-
bundin vandamál við námsval eða námserfiðleika. Fyrrnefndi þátturinn getur að
einhverju leyti verið í höndum skólastjóra og kennara en hinn síðarnefndi verður
að vera í höndum sérmenntaðra manna, a. m. k. í flestum tilvikum.
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Þessa ráðgjöf má skilgreina nánar sem hér greinir:
1. Upplýsingaöflun og miðlun

a) um hæfni og gengi nemenda í námi,
b) um námsframboð og námslok,
e) um félagslíf,
d) um störf og starfskröfur í einstökum greinum atvinnulífsins,

2. ráðleggingar til nemenda, foreldra, kennara og skólastjórnar.
3. greining á geðrænum eða félagslegum vandamálum og síðar úrlausnir eða með-

höndlun þeirra.

Við inntöku nemenda í framhaldsskóla og val þeirra á námsbraut telur nefndin
að beita eigi bæði reglum um lágmarksárangur og ráðgjöf. Æskilegast er, að síðar-
nefndu aðferðinni verði meira beitt, ekki síst ef unnt verður að koma þVÍ við að
kennarar annist þann þáttinn.

Gera þarf sérstakar ráðstafanir vegna nemenda sem fullnægja ekki lágmarks-
skilyrðum til inngöngu á þá námsbraut sem þeir óska eftir að stunda nám á. Um
nokkra kosti er að ræða og verður hér bent á tvo þeirra.
1) Settar verði upp sérstakar deildir fyrir þessa nemendur í tengslum við fram-

haldsskóla. Lögð verði sérstök áhersla á undirstöðugreinar, einkum þær sem
nemandinn er slakasíur í, án þess þó að um verði að ræða endurtekningu á
námi í grunnskóla. Vikulegur kennslutími í þessum deildum getur verið eitthvað
styttri en í reglulegu námi, þar eð námsgreinar verða væntanlega færri, og nauð-
synlegt er að gefa nemendum gott tækifæri til að tileinka sér undirstöðuatriði
hverrar námsgreinar vegna væntanlegs framhaldsnáms. Námstími í þessum
deildum gæti verið 1--2 annir eftir atvikum.

2) Umræddum nemendum verði heimiluð innganga á þær brautir sem þeir óska til
reynslu og gert að taka aðeins hluta þess náms sem þar er boðið upp á. Er þá
miðað við aðalgreinar nárnsbrautarmnnr, Ef þeir ná tilskildum árangri við lok
fyrstu eða annarrar annar verði þeim heimilað að halda áfram námi sem reglu-
legir nemendur. Hugsanlegt er að samhliða þessu undirbúningsnámi geti nem-
endur tekið námsáfanga sem teljast hluti af skilgreindu námi brautarinnar.

Þá leggur nefndin til að þeir, sem orðnir eru fullra 20 ára, geti hafið nám í fram-
haldsskóla á hvaða braut sem er án sérstakra inntökuskilyrða.

MENNTUN FUU,ORÐINNA OG MENNTUN UTAN SKÓI,A
Nefndin bendir á að komist Síl skipan á, sem felst í meðfylgjandi tillögum, verður

að verulegu leyti unnt að leysa skipulagsþátt fullorðinsfræðslunnar innan kerfisins
og er þetta einn af stórum kostum þess. Sama gildir um aðra sem ekki eiga þess
kost að sækja skóla reglulega af einhverjum ástæðum.

Fullorðnir ættu að geta tekið einstaka námsáfanga, þó að þeir geti ekki stundað
nám reglulega, og byggt á þann hátt upp nám sitt hvort sem þeir stefna að þvi að
ljúka námi í einni tiltekinni grein eða öðlast ákveðin réttindi.

Enda þótt þessu fólki henti ekki hinn reglulegi starfstími skólanna má nýta
námskrá framhaldsskólans í þessu skyni til kennslu í kvöldskóla, á námskeiðum,
í bréfaskóla, í útvarpi o. s. frv. Einnig ætti að gefa þeim sem afla sér þekkingar og
hæfni með slíkum hætti kost á að staðreyna stöðu sína og fá hana viðurkennda
með því að gangast undir próf í framhaldsskólanum.

MENNTUN KENNARA
Námsframboð fyrir kennara á framhaldsskólastigi hefur til þessa verið tak-

markað. Ekki hefur verið um að ræða markvisst nám á þessu sviði nema það sem
Háskóli Íslands hefur boðið upp á bæði til sérhæfingar í einstökum bóklegum grein-
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um sem og uppeldis- og kennslufræði. Þetta nám var einkum ætlað fyrir kennara
á gagnf'ræðastlgi, en þróunin hefur orðið sú að þeir sem hafa lokið þessu námi í
seinni tíð og lagt fyrir sig kennslu hafa flestir horfið til starfa í menntaskólum
eða í öðrum framhaldsskólum þar sem ekki hefur verið völ á öðrum með meiri
menntun. Allmargir kennarar hafa þó aflað sér menntunar erlendis.

Að því er varðar verkmenntun og annað sérhæft nám hafa menn með fag-
menntun og starfsreynslu annast kennsluna. Hins vegar hafa þeir margir hverjir
ekki hlotið sérstaka þjálfun til kennslustarfa.

Vel menntaðir og hæfir kennarar eru driffjöðrin í heilbrigðu og skilvirku skóla-
starfi. Það verður því að teljast brýn nauðsyn að skipuleggja menntun kennara
fyrir hinar margvíslegu námsbrautir í framhaldsskólanum. Hver kennari þarf að
hafa næga faglega þekkingu til að bera, auk þess sem hann þarf að hafa hlotið sér-
menntun til kennslu starfs. Í frumvarpi til nýrra laga um Kennaraháskóla íslands
er gert ráð fyrir að þar verði aðstaða til að veita menntun í uppeldis- og kennslu-
fræði fyrir kennara á framhaldsskólastiginu öllu. Ýmsir sérskólar eða stofnanir
hafa hins vegar möguleika til að veita nægilega fagþekkingu til kennslu starfs a. m. k.
á vissum sviðum og e. t. v. með einhverjum breytingum á námsframboði. Með þvi
að tengja með skipulegum hætti starfsemi þeirra stofnana, sem hér eiga hlut að máli,
ætti að vera mögulegt að bæta nokkuð úr þeim kennara skorti sem nú gætir á fram-
haldsskólastigi. ÞÓ er ljóst að ekki verður hjá því komist að nokkur hluti kennar-
anna afli sér menntunar erlendis, enda er það í mörgu tilliti æskilegt.

STAÐSETNING NÁMSBRAUTA
Nemendafjöldi í einstökum deildum eða námshópum hlýtur að vera mjög mis-

munandi, t. d. ef litið er á bóklegar greinar annars vegar og verklegar greinar hins
vegar. Í bóklegum greinum má gera ráð fyrir að nemendur í einstökum hópum
geti orðið margir en í verklegum greinum mun færri. Nemendafjöldi í einstökum
skólum ræður hér miklu um, ásamt þvi hvað námsframboð er fjölþætt, en þetta
hefur mikil áhrif á hagkvæmni í rekstri skóla.

Þarfir einstakra starfsgreina eða námsbrauta eru, að því er varðar kennslu og
aðstöðu, mjög mismunandi og koma ekki fyllilega í ljós fyrr en gerð námskrár er
lokið. Endanleg ákvörðun um fjölda nemendastunda og fjölda kennarastunda. sem
ætla þarf til kennslu, er ekki unnt að taka fyrr en drög að námskrá liggja fyrir og
hafa verið reynd í framkvæmd.

Í þessu sambandi verður að taka afstöðu til þess hvort kennsla og þjálfun i
verklegum greinum eigi að fara fram í skóla eða hjá atvinnufyrirtækjum og þá
að hve miklu leyti. Á undanförnum árum hafa margir hallast að því, að verklega
kennslu bæri að færa sem mest inn í skólana, þar eð með því móti fengist trygging
fyrir markvissri kennslu, og að á þann hátt yrði öllum þáttum námsins nægilega
sinnt jafnframt því sem skemmri tíma þyrfti til námsins. Ýmis rök hníga þó í þá átt
að hér sé eðlilegt að fara milliveg a. m. k. í mörgum greinum. Reynsla annarra þjóða
er sú að uppbygging verknámsaðstöðu innan skóla er dýr og rekstrarkostnaður og
kostnaður vegna endurnýjunar tækjahúnaðar mikill. Vegna hins mikla kostnaðar
er sú hætta fyrir hendi, að verknámsaðstaðan verði ekki endurnýjuð eins oft og
nauðsynlegt er með þeim afleiðingum að hætt er við, að skólar rofni úr tengslum
við atvinnulífið og fylgist ekki með þróun í verklegum greinum. Það gæti því reynst
hagkvæmara, að séð verði fyrir verknámsaðstöðu hjá atvinnufyrirtækjum með ein-
hverjum tilstyrk frá því opinbera, auk þess sem námið ætti að geta orðið raunhæfar a
með þvi móti. Nauðsynlegt el' að nám og þjálfun á vinnustöðum verði undir eftir-
liti viðkomandi skóla.

Hér hefur verið vikið að mjög mikilvægum atriðum sem verður að skoða frá
fleiri en einni hlið. Annars vegar er um að ræða kennslufræðilegar forsendur og
óskir manna um að dreifa náminu sem mest milli skóla og annarra menntastofnana
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m. a. í þeim tilgangi, að nemendur geti stundað námið í heimahéraði sem lengst. Hins
vegar kostnaðurinn við skólahaldið með dreifingu skólanna um landið og smækkun
rekstrareininga.

I kafla hér á eftir (bls. 65) eru settar fram tölur um nemendafjölda i einstökum
fræðsluumdæmum og ábendingar um hvar mismunandi framhaldsnám gæti farið
fram. Tillögur þessar gætu orðið umræðugrundvöllur um skipan náms á framhalds-
skólastaði. Nefndin setur ekki fram ákveðna tillögu um þetta efni þar sem hún telur
eðlilegt að þær verði ræddar og um þær fjallað af heimamönnum og þeim, sem fara
með yfirstjórn fræðslumála í héruðum, og ákvörðun síðan tekin í samráði við mennta-
málaráðuneytið.

KOSTNAÐUR OG STJÓRNUNARLEG AÐILD
Verkefnaskipting ríkis og sveitarfélaga hefur mjög verið til umfjöllunar síðustu

ár, nokkrar breytingar gerðar og yfir stendur heildarendurskoðun á þessum mál-
efnum. Nefndin gerir sér ljóst, að framhaldsskólahald og kostnaður við það hlýtur
að verða eitt af viðfangsefnum þeirrar endurskoðunar og ráðast í meginstefnu af
niðurstöðum hennar, ef þær verða samþykktar á Alþingi. Af þessu leiðir að forsend-
ur fyrir kostnaðarákvæðum eru ekki fyrir hendi með þeim hætti að nefndin geti
gert um þau ítarlegar tillögur. Hins vegar má ætla að þær forsendur liggi fyrir,
þegar Alþingi tekur löggjöf um framhaldsskólann til afgreiðslu.

ÞÓ svo sé háttað í þessum efnum viII nefndin gera grein fyrir áliti sínu á megin-
atriðum þessara mála einkum með tilliti til þess, að hún telur þau ekki einvörðungu
fjármálaatriði, heldur mikilvæga forsendu þess að framhaldsskólinn verði byggður
upp og rekinn á farsæl an og hagkvæman hátt.

Þær meginforsendur sem nefndin telur að leggja eigi til grundvallar ákvæðum
um framhaldsskóla eru eftirfarandi:

a) Sömu reglur gildi um allt skólahald á framhaldsskólastigi að því er varðar
skiptingu kostnaðar og stjórnunaraðild.

b) stjórnunaraðild og kostnaðarhlutdeild fylgist að,
e) skipan fjármála og stjórnunar stuðli að hagkvæmni í skipulagi og framkvæmd

og jafnvægi í skólaþjónustu í hinum ýmsu byggðarlögum.

Ekki þarf að rökstyðja sérstaklega þá reglu, sem fram kemur í staflið a. Engar
raunhæfar ástæður eru fyrir þeim mismun, sem nú er fyrir hendi. Það skipulag
náms sem nefndin gerir tillögur um og felur í sér, að námsbrautir og verkefni skóla
skarast og tengjast með ýmsum hætti, er óframkvæmanlegt, ef ekki verður breyting
á núverandi kostnaðarákvæðum.

Um samræmingu á stjórnunaraðild og kostnaðarhlutdeild þarf ekki að fjölyrða.
Augljóst er að það kann ekki góðri lukku að stýra þegar einn aðili tekur ákvarðanir,
en annar stendur ábyrgur fyrir framkvæmd þeirra og kostnaðarlegum afleiðingum.

Með því sem segir í staflið e hér að framan er átt við nauðsyn þess, að ákvarðanir
um hvort koma skuli á eða halda uppi skólaþjónustu styðjist við mat á þeim kostum
sem fyrir eru og kostnaði við þá.

Nefndin hefur reynt að gera sér grein fyrir möguleikum varðandi kostnaðar-
skiptingu og meta þá með tilliti til framangreindra atriða.

í fyrsta lagi kemur til álita að ríkið kosti alfarið allt framhaldsnám og stjórnun
öll ætti því að vera í höndum ríkisins. Að áliti nefndarinnar eru á þessu fyrirkomu-
komulagi mjög verulegir annmarkar. Skólahald er fyrst og fremst þjónusta við
íbúa landsins og hefur nefndin haft það að markmiði í tillögugerð sinni, að þessa
þjónustu verði hægt að veita sem víðast en ekki einungis á fáum stöðum. Um leið
og stefnt er að þessu marki, er eðlilegt að gera ráð fyrir aðild og ábyrgð þeirra sem
þjónustunnar njóta, á mótun hennar og framkvæmd. Þá skal og bent á, að jafnvel án
formlegrar aðildar að stjórnun er óhjákvæmilegt að heima aðilar hafi áhrif á þær
ákvarðanir, sem í þessum efnum verða teknar. Hætt er við að þessi áhrif leiti sér
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þá farvegs í ábyrgðarlitlum þrýstingi og knýi fram ákvarðanir án hlutlægs mats á
aðstæðum.

Einnig skiptir það máli í þessu sambandi, að tillögurnar gera ráð fyrir, að víða,
einkum út um land, verði framhaldsnám rekið í tengslum við grunnskóla. Ekki getur
það talist æskilegt að blanda saman starfsemi sem að hluta til er undir stjórn sveitar-
félaga en að öðru leyti undir stjórn ríkisins.

Í öðru lagi kemur til greina að framhaldsskólahald verði sameiginlegt verkefni
ríkis og sveitarfélaga með aðild beggja að kostnaði og stjórnun. Með því fyrirkomu-
lagi má sneiða hjá stærstu ókostum einhliða ríkisrekstrar, en upp koma vandamál,
m. a. að því er varðar tilhögun á aðild sveitarfélaga og samskiptum þeirra í milli.
Aðild sveitarfélaga er í meginatriðum hugsanleg með tvennum hætti, annaðhvort
sem frjáls aðild eða lögbundin. Frjáls aðild myndi byggjast á því að sveitarfélög
rækju framhaldsskóla með ríkinu ein sér eða fleiri saman á grundvelli innbyrðis
samkomulags. ÞÓ dæmi séu þess að slík samvinna hafi komist á, sbr. Fjölbrautaskóla
Suðurnesja, er hætt við að mjög víða yrði hún erfiðleikum bundin. Einstök sveitar-
félög gætu skotið sér undan þátttöku, annaðhvort af áhugaleysi eða vegna ágreinings
um staðsetningu skóla eða önnur atriði.

Lögbundin aðild myndi hins vegar skylda öll sveitarfélög til þátttöku og jafn-
framt yrði í lögum að kveða á um meginatriði í samskiptum þeirra. Nefndin telur
að slíkt fyrirkomulag muni farsælast í framkvæmd og samrýmast best þeim sjónar-
miðum sem lýst var hér að framan. Ljóst er að málefni þetta þarfnast náinnar
skoðunar og umfjöllunar fleiri aðila frá ríki og sveitarfélögum og mikilvægt að um
það náist samstaða.

Í höfuðatriðum miðast tillögur nefndarinnar við það, að skipting kostnaðar
verði með þeim bætti að rfkissjóður greiði kennslu- og stjórnunarkostnað, annar
rekstrarkostnaður og viðhald greiðist að hálfu af sveitarfélögum en stofnkostnaður
greiðist að 70/100 úr ríkissjóði. Gert er ráð fyrir, að hvert fræðsluumdæmi verði
fjárhags- og stjórnunarheild þar sem öll sveitarfélög verði skuldbundin til þátttöku
eftir ákveðnum reglum um kostnaðarskiptingu þeirra í milli. Að því er meginvið-
miðanir varðar, yrðu þær ákveðnar í lögum en að öðru leyti byggt á samkomulagi
sveitarfélaga og tillögum fræðsluráðs. Gert er þó ráð fyrir þeim mögulegu frávikum,
að eitt eða fleiri sveitarfélög geti þó myndað sjálfstæða rekstrarheild þegar þannig
háttar, að hún getur með hagkvæmu móti tekið til verulegs hluta af því námi, sem
undir lögin fellur, enda sé ekki um að ræða mikil skipulagsleg tengsl skólahalds
þar og annars staðar i umdæminu.

Vegna mismunandi stærðar fræðsluumdæma og ólíkra aðstæðna innan þeirra
má gera ráð fyrir að fjöldi nemenda verði hlutfallslega mestur í stærstu og þétt-
hýlustu sveitarfélögunum þar sem fjölbreytni náms verður meiri en annars staðar.
Sérhæfðar og tiltölulega fásóttar námsbrautir yrði einungis þar að finna. Nefndin
leggur til að sama kostnaðarskipting gildi þar sem annars staðar, þ. e. að allt skóla-
hald verði kostað af viðkomandi sveitarfélagi eða fræðsluumdæmi þrátt fyrir það
að nemendur komi víða að.

Telur nefndin margt réttlæta þetta. Má nefna beinar tekjur og meiri þjónustu
sem það sveitarfélag nýtur, sem hefur skólahaldið innan sinna vébanda og eins hitt.
að almennt má gera ráð fyrir að skólahald verði hlutfallslega kostnaðarminna þar
sem það er umfangsmikið og felst þá ákveðin jöfnun á kostnaði í þessu fyrirkomulagi.

NOKKUR VERKEFNI
Nefndin telur æskilegt að tillögurnar verði kynntar skólamönnum, öðrum sem

áhuga hafa á málefnum framhaldsskólans og almenningi og leitað eftir umsögnum
um þær. Verði fallist á þá stefnumörkun sem fram kemur í tillögunum þarf m. a. að
vinna eftirtalin verkefni til undirbúnings breyttri skipan náms á framhaldsskóla-
stigi.
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1. Gera framkvæmdaáætlun um kerfisbreytinguna og undirbúa ákvörðun um starfs-
svið einstakra skóla.

Í þessum tilgangi þarf m. a. að kanna líklega skiptingu nemenda á náms-
svið og námsbrautir og gera áætlun um framboð náms í einstökum landshlutum.

2. Gera framkvæmda- og kostnaðaráætlun um náms skrár gerð.
3. Gera stundarskrárlíkan fyrir mismunandi tegundir skóla og áætlun um sam-

starf skóla og stofnana.
t þessu sambandi þarf að gera ráð fyrir sem bestu samspili mismunandi

námsbrauta.
4. Kanna hvort breyta þurfi reglum um inntöku nemenda í Háskóla Íslands og

aðrar menntastofnanir á háskólastigi.
5. Vinna að setningu löggjafar um samræmdan framhaldsskóla og gera athugun

á áhrifum kerfisbreytingar á stofn- og rekstrarkostnað á framhaldsskólastigi.

Tillögur nefndarinnar beinast fyrst og fremst að því að koma á sveigjanlegri
og hagkvæmari kennsluskípan, sem leiðir til virkara skólastarfs og opnar jafn-
framt leið til betri nýtingar skólahúsnæðis, námsgagna og kennslukrafta.

Skólaskipanln byggist hins vegar á ákvörðunum yfirvalda, sem miðast væntan-
lega við að skapa sem besta námsaðstöðu fyrir alla hvar sem þeir eru búsettir og
sem mesta hagkvæmni í rekstri menntastofnana. Þættir, sem m. a. geta haft veru-
leg áhrif í þessu tilliti, eru dreifing námsins milli landshluta og skóla, nýjar náms-
brautir, sem ákveðið verður að stofna, og uppbygging námsaðstöðu innan skóla
fyrir verklegt nám.

Um einstakar greinar [rumoarpsins,
Um 1. gr.

Um afmörkun framhaldsskólastigsins er hér vísað til laga um skólakerfi, þar
sem kveðið er á um skiptingu skólakerfisins í þrjú stig: skyldunámsstig, fram-
haldsskólastig og háskólastig. Miðað við núverandi skipan spannar framhaldsskóla-
stigið í megindráttum fjögur námsár í skólakerfinu. Á það ber þó að leggja áherslu,
að þessi tímamörk geta ekki verið föst, hvorki að því er varðar skipulagslega lengd
einstakra námsbrauta né þann tíma sem það tekur einstakan námsmann að leggja
að baki leiðina milli grunnskóla og háskóla. Þá er og líklegt að mörkin milli fram-
haldsskóla og háskóla verði smám saman öllu óskýrari en verið hefur lengst af
til þessa.

Um 2. gr.
Hér ber að geta þriggja atriða sem mörkuð er afstaða til í gremmni:

1. Lögð er áhersla á að allt nám á framhaldsskólastigi falli inn í samræmt skipu-
lag, sbr. þó 2. lið hér á eftir.

2. Tekið er fram, að ákvæði greinarinnar og þar með frumvarpsins í heild miðist
við nám sem kostað er af almannafé. Hvorki er æskilegt né réttmætt að leggja
sérstakar skipulagskvaðir á ýmiss konar frjálst nám og fræðslustarfsemi, sem
ríki eða sveitarfélög bera ekki fjárhagslega ábyrgð á, þótt þau kunni að styrkja
hana að einhverju marki.

3. Gert er ráð fyrir að samheitið framhaldsskóli verði notað um námsstofnanir
á framhaldsskólastigi. Hér koma að sjálfsögðu ýmsir kostir til greina, og meðal
þeirra samnefna sem verið hafa í umræðu eru menntaskóli og miðskóli. Nefndin
telur þau heiti bæði þó líklegri til að valda merkingarlegum misskilningi eða
ruglingi en það nafn sem hér er gerð tillaga um og kemur svo sem af sjálfu
sér, miðað við lögbundið heiti skólastígsíns. Hið sameiginlega tegundarheiti
þarf þó ekki að vera því til fyrirstöðu að einstakar skólastofnanir beri sér-
stakt nafn, t. d. tengt þeim stað sem þær starfa á.
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Um 3. gr.
Hér er leitast við að tjá í sem fæstum orðum meginmarkmið framhaldsskóla

og leggja áherslu á að það er spunnið af tveimur þáttum, sem hvorugur má útrýma
hinum en eiga helst að vera svo samtvinnaðir, að tæpast verði milli þeirra greint.
Skólanum ber að stuðla að hamingju og lífsheill einstaklingsins, og henni verður
varla borgið nema hann sé til þess búinn að inna af hendi hlutverk í því samfélagi
sem hann á fyrir höndum að lifa í, en framlag hans verður samfélaginu því meira
virði sem hann er betur á sig kominn að alhliða þroska.

Um 4. gr.
Í greininni er kveðið á um það grundvallaratriði, að öllum sem lokið hafa námi

í grunnskóla skuli standa opin leið til framhaldsnáms. Þegar rætt er um jafngilda
undirstöðumenntun eru m. a. hafðir í huga þeir sem luku skólanámi áður en grunn-
skólalög 'komu til framkvæmda, sbr. og lok greinarinnar.

Þótt öllum eigi að standa til boða eitthvert nám á framhaldsskólastigi má gera
ráð fyrir, að til inngöngu á ýmsar brautir eða í tiltekna námsáfanga þurfi nemandi
að fullnægja sérstökum skilyrðum til að sýna fram á að hann hafi hlotið nægan
undirbúning til að tileinka sér kennsluna. Miklu skiptir, að slík skilyrði séu reist
á raunhæfu mati á kröfum viðkomandi náms þannig að valkostir nemenda séu ekki
hrengdir umfram nauðsyn. Í lok greinarinnar er ~ikið að aðgangi fullorðinna að
framhaldsskólum og gert ráð fyrir að um það efni séu sett sérstök ákvæði. Telja
verður brýnt, að skipulagskostir samræmds framhaldsskóla verði nýttir sem best
til að leysa endur- og viðbótarmenntunarþörf fullorðinna. Eins og fram kemur i
almennri greinargerð (bls. 19) er nefndin þeirrar skoðunar, að hugsanlegar sérkröfur
til inngöngu á einstakar námsbrautir eigi ekki að ná til þeirra sem náð hafa tilteknum
aldri, enda er þá gert ráð fyrir að starfsreynsla og aukinn þroski vegi á móti þvi
sem á kann að skorta um formlega undirbúningsmenntun.

Um 5. gr.
Hér eru markaðir megindrættir í námsskipan hins samræmda framhaldsskóla.

Skipting námsefnis í námsáfanga er lögð til grundvallar, en áfangarnir skiptast
síðan í stærri heildir. Ekki þykir eðlilegt að binda í lögum, hvaða námssvið og
námsbrautir skuli koma til greina. Námssviðin eru fyrst og fremst skipulagslegt
hugtak sem óþarft er að skorða í löggjöf. Að því er námsbrautirnar sjálfar varðar
er hæpið, að upptalning í lögum geti verið tæmandi nema stutt skeið í senn, og væri
umhendis ef lagabreytingu þyrfti til í hvert skipti sem ástæða þætti til að stofna
til nýrrar námsleiðar. í fjárlagagerð gefst Alþingi hins vegar jafnan kostur á að
hafa úralitaáhrif á námsframboðið.

Um 6. gr.
Skipting Iangrá námsbrauta í styttri áfanga er mikilvægt atriði, bæði vegna

mismunandi áforma nemenda um framhaldsskólanám og til að auðvelda "áfanga-
menntun" f þeirri merkingu, að fólk eigi þess kost að bæta við sig námi eftir tímabil
í starfi. Miklu skiptir að námsmarkmið hvers .Jirautaráfanga" liggi ljóst fyrir.

Um. 7. gr.
Hér er vikið að tveimur undirstöðuatriðum sem endurskoðun náms á fram-

haldsskólastigi beinist að m. a., þ. e. að tryggja að engin námsleið verði blindgata
og að auðvelda samgöngur milli brauta á stiginu, en þessi markmið eru hvort öðru
tengd. Ljóst er að fyrra markinu, um framhaldsleiðir af öllum brautum, verður
tæplega náð án þess að reglur um inngöngu í háskólanám verði teknar til rækilegrar
athugunar.
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Um 8. gr.
Greinin þarfnast naumast skýringar, en ákvæði hennar eru í nánu samhengi

við markmiðslýsingu 3. greinar. Með samhæfingu hóklegs og verklegs náms er átt
við hvort tveggja: að námið sé eftir föngum slungið báðum þessum þáttum og að
þeir fái stuðning hvor af öðrum í kennslunni. - Svigrúm frjálsra valgreina, sem
um ræðir í lok greinarinnar, verður trúlega misjafnt eftir námsbrautum, en áríðandi
er að það sé ætíð nokkuð.

Um 9. gr.
Greinin fjallar um námskrá og námskrárgerð, sem er forsenda þess að sam-

ræmdur framhaldsskóli verði meira en nafnið tómt, svo sem bent er á í greinar-
gerðinni hér að framan (bls. 16). Jafngildi sambærilegra námsáfanga til viðurkenn-
ingar á mismunandi námsbrautum er nauðsynlegur liður í þeirri viðleitni að tryggja
greiðar "samgöngur" milli brauta, sbr. athugasemd við 7. gr.

Um 10. gr.
Ákvæði um námsmat og skilyrði til flutnings milli námsáfanga. þ. á m. milli

anna og ára, þykir eðlilegra að hafa í reglugerð en lögum. Benda má á. að aðferðir
við námsmat, vitnisburðir eða einkunnir og túlkun þeirra eru mjög til umræðu og
athugunar um þessar mundir í mörgum löndum og ekki er ljóst hvaða stefnu þessi
mál muni taka á næstunni. Afdráttarlaus lagaákvæði um þetta efni geta hæglega
orðið til þess að hamla eðlilegu skólastarfi.

Um 11. gr.
Árlegur starfstími verður væntanlega nokkuð misjafn eftir námsbrautum, og

sama gegnir um kennslumagn. Um þessi atriði þarf að setja skýr ákvæði, a. m. k.
um efri og neðri mörk og virðist eðlilegt að það sé gert í reglugerð.

Um 12. gr.
Í greininni er bent á þrjá mismunandi kosti um tengsl námsbrauta og skóla-

stofnana og gert ráð fyrir að tilhögun ráðist með hliðsjón af aðstæðum. Þó er ætlast
til að reynt sé að hafa fleiri brautir en eina í sömu stofnun, þar sem því verður
með eðlilegu móti við komið. Er þá einkum haft í huga að raunverulegir valkostir
nemenda verði fleiri en ella, en einnig félagslegur ávinningur að samskiptum við
nemendur af öðrum brautum, svo og betri skilyrði til hagræðingar í kennslu.

Lokaákvæði greinarinnar er mikilvægt stefnuatriði, þ. e. að í öllum landshlutum
verði gefinn kostur á eins fjölbreytilegu námsframboði og unnt er, sbr. og 8. gr.
laga nr. 55/1974, um skólakerfi. Í því felst, að hagræðingarsjónarmið verði ekki
látin einráð við ákvörðun um staðsetningu einstakra námsbrauta, heldur tekið sann-
gjarnt tillit til möguleika nemenda á að stunda það nám, sem hugur þeirra stendur
til, án þess að þurfa að sækja til fjarlægra landshluta.

Um 13. og 14. gr.
Hér er ákvörðunarvald um staðsetningu skólastofnana á framhaldsskólastigi

og verksvið þeirra falið menntamálaráðuneytinu í samráði við fræðsluráð. Kemur
hér fram sú stefna, sem áréttuð er frekar í síðari greinum frumvarpsins, að ætla
fræðsluráðum í fræðsluumdæmum samkvæmt grunnskólalögum veigamikla ábyrgð
á og afskipti af málefnum framhaldsskólanna. Er það atriði nánar rætt síðar, sbr.
einkum athugasemdir við 17. gr.

Ákvæði 13. greinar ber að skoða í samhengi við næstu grein (14. gr.), um gerð
áætlana um skipan námsbrauta á framhaldsskólastigi. Kemur þá enn skýrar fram,
að ætlast er til aðildar heimaaðila að ákvörðun um skipan þessara mála, jafnframt
því að Alþingi verði tryggð nauðsynleg yfirsýn í sambandi við undirbúning fjár-
veitinga.
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Um 15. gr.
Eins og vikið er að í almennri greinargerð hér að framan (bls. 20) er eðlilegt

að gera ráð fyrir, að verklegu námi geti verið fyrir komið með ýmsu móti, bæði
innan vébanda viðkomandi framhaldsskóla og í tengslum við eða á vegum atvinnu-
fyrirtækja og stofnana. Í þessari grein felst heimild til að nýta síðari kostinn, enda
sé með samningi um það efni tryggt eðlilegt samstarf við hlutaðeigandi skóla. Undir
þetta ákvæði gæti m. a. fallið námssamningur við iðnmeistara, en jafnframt er því
ætlað að verða grundvöllur samstarfs skóla og atvinnulífs á ýmsum sviðum starfs-
menntunar þar sem slíku skipulögðu samstarfi er nú tæpast til að dreifa.

Um 16. gr.
Í 1. málsgr. felst, að yfirstjórn opinberra skólastofnana á framhaldsskólastigi

verði að meginreglu í höndum menntamálaráðuneytisins. Undir það ráðuneyti fellur
nú þegar langmestur hluti skólakerfisins, en nokkrir sérskólar eru þó á vegum
annarra ráðuneyta. Einkum er hér um að ræða nokkrar námsbrautir sem starf-
ræktar eru í tengslum við heilbrigðisstofnanir (sjúkraliðaskóla, þroskaþjálfaskóla,
lyfjatæknaskóla, röntgentæknaskóla, Ijósmæðraskóla) , svo og búnaðarskóla (bænda-
skóla og garðyrkjuskóla), auk þess sem fáeinir starfsmenntunarskólar eru reknir af
ríkisstofnunum (loftskeytaskóli, póst- og símaskólinn). Eðlilegt virðist að allar náms-
brautir í samræmdum framhaldsskóla séu undir yfirumsjón sama ráðuneytis, nema
veigamiklar sérástæður mæli með undantekningu. Nefndin telur slíkar ástæður helst
koma til álita í sambandi við bændaskólana sem starfa á Hólum og Hvanneyri,
svo og Garðyrkjuskóla ríkisins að Reykjum í Ölfusi. Þeir eru reknir i nánum tengsl-
um við umfangsmikil hú, sem gegna veigamiklu hlutverki á sviði tilrauna í þágu land-
búnaðarins. Er ekki óeðlilegt að telja að sá þáttur sé það þungur á metunum að
viðkomandi skólastofnanir eigi fremur heima á verksviði landbúnaðarráðuneytisins
en menntamálaráðuneytisins. Hins vegar verður að gera ráð fyrir, að búfræðináms-
brautir verði stofnaðar í tengslum við ýmsa framhaldsskóla landsins, og ættu þær
þá að vera undir umsjón menntamálaráðuneytisins. Þá er og mikilvægt, að námið
við bændaskólana verði þannig skipulagt, að það geti með eðlilegum hætti fallið inn
í hið samræmda framhaldsskólakerfi.

Hinn samræmdi framhaldsskóli mun spanna námsbrautir sem varða flest svið
þjóðlífsins. Af þeim sökum er nauðsynlegt að til sé ákveðinn vettvangur fyrir sam-
ráð um stefnumörkun í málefnum framhaldsskóla og um samræmda framkvæmd
þeirrar stefnu sem mótuð hefur verið. Þessu hlutverki er framhaldss'kólaráði, sem
um ræðir í 2. málsgr., ætlað að gegna í samstarfi við menntamálaráðuneytið. Gert
er ráð fyrir að í framhaldsskólaráði verði fulltrúar aðliggJandi skólastiga, einstakra
námssviða framhaldsskólans sjálfs og aðila atvinnulífsins, Kvenfélagasambands
Islands og Sambands íslenskra sveitarfélaga, auk fulltrúa ráðuneytisins. Miðað við
að námsviðin verði 8 að tölu, yrði ráðið með þessum hætti skipað 20 mönnum, þar
af 7 fulltrúum heildarsamtaka í atvinnulífi. Þessu fjölmenna ráði er ekki ætlað að
sinna stjórnsýsluverkefnum. heldur að fjalla um meginatriði í stefnu og framkvæmd.
Má ætla að hæfilegt þætti að ráðið kæmi saman í þessu skyni einu sinni til tvisvar
á ári. Þess hefur orðið vart, að menn væru uggandi um að samkunda af þessu tæi
yrði naumast fallin tilraunverulegra áhrifa, en nefndin telur að ráðið ætti að geta
orðið harla gagnlegur samráðsvettvangur og raunar hæpið að með góðu móti verði
án verið einhverrar slíkrar ráðgjafarstofnunar sem hafi yfirsýn um málefni fram-
haldsskólastigsins í heild.

Í 3. málsgr, greinarinnar er fjallað um námssvíðsnefndír, skipan þeirra og hlut-
verk. Með þeirri tilhögun á skipan nefndanna, sem gert er ráð fyrir, er stefnt að
því annars vegar að allar námsbrautir innan hvers námssviðs eigi trausta aðild að
viðkomandi námssviðsnefnd, en hins vegar að margraenni verði ekki til að draga
úr starfhæfni nefndanna. Er reynt að ná þessu markmiði með því að gera ráð fyrir
breytilegri samsetningu námssviðsnefndar eftir þVÍ um hvaða námsbrautir er fjallað
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hverju sinni, en fastafulltrúar eiga að tryggja samræmi í málsmeðferð og nauð-
synlega yfirsýn. Ljóst er, að á fjölbreyttustu námssviðum verður mikill fjöldi manna
kvaddur til starfa í námssviðsnefnd með þessu móti, en hvorki verður það talið
óæskilegt út af fyrir sig né er þar um að ræða algera nýjung. Má t. d. minna á fræðslu-
nefndir iðngreina sem gert er ráð fyrir í núgildandi iðnfræðslulögum.

Hlutverk námssviðsnefnda verður fyrst og fremst tengt inntaki náms og náms-
tilhögun. Er þá gert ráð fyrir, að fyrir liggi námskrá fyrir viðkomandi námsbrautir,
þannig að í hlut nefndanna komi að fylgjast með framkvæmd og eiga frumkvæði
að eða fjalla um breytingar og nýmæli og stuðla með öðrum hætti að þróun náms
hver á sínu sviði. Nefndunum er lögð sú skylda á herðar að leita náins samstarfs
við aðila atvinnulífs á þeim starfssviðum sem námið varðar, og við val á fulltrúum
starfsnámsbrauta skal höfð hliðsjón af sérþekkingu á viðkomandi starfssviði. Ekki
þótti tiltækilegt að kveða á um, að slíkir fulltrúar skyldu skipaðir samkvæmt form-
legri tilnefningu ákveðinna hagsmunasamtaka vinnumarkaðarins, m, a. vegna þess
að mjög erfitt mundi reynast í mörgum tilvikum að ákvarða hvaða aðilar ættu að
fara með slíkt umboð.

Þótt ekki sé vikið að því í sjálfu frumvarpinu er í þessu sambandi rétt að leggja
áherslu á, að yfirumsjón málefna hins samræmda framhaldsskóla verður veigamikið
verkefni sem krefjast mun eflingar og hugsanlega endurskipulagningar þeirra eininga
menntamálaráðuneytisins sem að því vinna.

Um 17. gr.
Það er eindregin skoðun nefndarinnar, sem frumvarpið samdi, að æskilegt sé og

eðlilegt að færa ábyrgð á námi á framhaldsskólastigi á hendur sveitarfélaga eða
samstarfseininga þeirra að meira marki en nú á sér stað. Þegar frá eru taldir iðn-
skólar og framhaldsnám við gagnfræða skóla hafa langflestir framhaldsskólar til
skamms tíma verið alfarið á vegum ríkisins, bæði að því er varðar kostnað og stjórn-
un. Markverð breyting á þessu er að verða með stofnun fjölbrautaskóla á nokkrum
stöðum. Má telja þá þróun eðlilega, þar sem ljóst er, að úrkostir um nám að lokinni
skólaskyldu og framkvæmd þeirra mála er nú á tímum atriði sem hverja byggð
skiptir miklu, jafnvel engu minna en tilhögun skyldunáms. Meðan framkvæmd öll
er á vegum ríkisins er hætt við að áhugi sveitarstjórnarmanna á þessum mikilvægu
málum og tækifæri til eðlilegra áhrifa á skipan þeirra verði minni en skyldi. Hins
vegar er skólahaldi á framhaldsskólastigi að jafnaði þannig farið, að víðast má gera
ráð fyrir, að fleiri en eitt sveitarfélag standi að skólastofnun. Virðist ekki óeðlilegt
að leggja fræðsluumdæmin átta til grundvallar, þegar ákveða skal svæða skiptingu
að því er varðar stjórn framhaldsskólamála.

Þau sjónarmið sem nú voru rakin liggja að baki ákvæðum þessarar greinar um
hlut fræðsluráða, fræðslustjóra og fræðsluskrifstofa að málefnum framhaldsskóla,
hliðstæðan því hlutverki sem þessum aðilum er ætlað á sviði grunnskóla samkvæmt
grunnskólalögum. Gera má ráð fyrir, að slík aukning á verksviði hafi í för með sér
þörf á eflingu fræðsluskrifstofa, en ekki virðist sjálfsögð ástæða til að breyta ákvæð-
um um skipan fræðsluráða af þessu tilefni.

Í lokamálsgrein greinarinnar er fjallað um frávik frá þeirri meginreglu, að
fræðsluumdæmi og framhaldsskólasvæði fari saman. Í þeim kafla almennrar greina-
gerðar, sem fjallar um skólaskipan (bls. 65 og áfram) kemur fram, að nefndin sem
frumvarpið samdi hefur gert ráð fyrir slíkum frávikum í tveimur landshlutum;
annars vegar á mörkum Vestfjarðaumdæmis, Vesturlandsumdæmis og Norðurlands-
umdæmis vestra, en hins vegar á mörkum Reykjanesumdæmis og Reykjavíkur. Í
slíkum tilvikum er gert ráð fyrir að settar verði sérstakar reglur um aðild viðkom-
andi sveitarfélaga að stjórnsýslu varðandi málefni framhaldsskóla.

Um 18. gr.
Ákvæði þessarar greinar eru sniðin með hliðsjón af þeirri tilhögun sem á hefur

komist í þeim samningum sem gerðir hafa verið samkvæmt lögum nr. 14/1973, um
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heimild til að stofna fjölbrautaskóla. Fyrri málsgreinin á 1.d. við um Fjölbrauta-
skóla Suðurnesja í Keflavík, en hin síðari um Flensborgarskólann í Hafnarfirði,
fjölbrautaskóla.

Um 19. gr.
Ákvæði tveggja fyrstu málsgreinanna um skólastjóra og skólastjórn eru að

efni til í samræmi við þá skipan sem í gildi er t. d. í menntaskólum. Í síðustu máls-
greininni er fjallað um tilvik, þar sem nám á framhaldsskólastigi er í skjóli grunn-
skóla að því marki, að ekki er ástæða til að stofna til sérstakrar stjórnunareiningar.

Um 20. gr.
Ákvæðin um nemendaráð eru að mestu sniðin eftir hliðstæðum ákvæðum

lögum nr. 12/1970, um menntaskóla.

Um 21. gr.
Greinin kveður á um að gert skuli ráð fyrir almennum kennarafundum innan

framhaldsskóla, en um verksvið þeirra skal mæla í reglugerð. Það tíðkaðist nokkuð
áður, að í lögum um framhaldsskólastofnanir væri gert ráð fyrir að allir fastir
kennarar skólans, ásamt skólastjóra, skipuðu skólastjórn. Á síðari árum hefur
fremur verið horfið að þeirri tilhögun skólastjórnar að bæði kennarar og nemendur
ættu þar kjörna fulltrúa (sbr. t. d. lög nr. 12/1970, um menntaskóla). Eftir sem
áður eiga almennir kennarafundir nauðsynlegu hlutverki að gegna, m. a. sem vett-
vangur til að fjalla um nýmæli Í kennslu- og náms háttum.

Um 22. gr.
Í þessari grein eru talin meginverkefni sem rækja þarf í framhaldsskólum og

miða ber við í ráðningu starfsliðs. Það verður hins vegar mjög mismunandi eftir
nemendafjölda skóla, námssviðum og fjölda námsbrauta, hve mikinn mannafla þarf
til að vel sé fyrir öllum nauðsynlegum starfsþáttum séð. Er gert ráð fyrir, að reglur
um skipan starfa séu settar í reglugerð(um) með tilliti til mismunandi aðstæðna.

Þótt fjöldi starfsmanna og verkaskipting verði mismunandi eftir skólastoínunum,
koma flestallir þeir starfsþættir, sem í frumvarpsgreininni eru taldir, við sögu í
hverjum framhaldsskóla, nema hvað störf við mötuneyti og heimavistir verða
bundin þeim skólum þar sem slík aðstaða er. Ástæða er til að leggja áherslu á mikil-
vægi náms- og starfsráðgjafar í samræmdum framhaldsskóla, sbr. almenna greinar-
gerð hér að framan (bls. 18).

Um 23. gr.
Upphafsákvæði greinarinnar er miðað við, að lög verði sett um kröfur sem

fullnægja þarf til að verða settur eða skipaður kennari, en frumvarp um það efni
hefur verið samið á vegum menntamálaráðuneytisins. Er þar m. a. að finna ákvæði
um menntunarkröfur til kennara framhaldsskóla. Hér er gert ráð fyrir, að í reglu-
gerð megi kveða á um slíkar kröfur til annarra starfsmanna, svo sem þeirra er
annast ýmiss konar ráðgjafarstörf.

Í síðari málsgrein greinarinnar er mælt fyrir um, að í reglugerð verði sett ákvæði
um orlof og endurmenntun starfsmanna framhaldsskóla. Er þá haft í huga að fram-
haldsskólakennurum verði tryggð hliðstæð aðstaða á þessu sviði og kennurum grunn-
skóla, og gert ráð fyrir að slík ákvæði taki einnig til annarra starfsmanna er vinna
að uppeldislegum verkefnum við framhaldsskóla.

Um 24. gr.
Í grein þessari er kveðið á um meginatriði í skiptingu kostnaðar milli ríkis og

sveitarfélaga. Er þar gert ráð fyrir sem meginreglu, að ríkissjóður greiði allan kennslu-
og stjórnunarkostnað en annar rekstrarkostnaður greiðist að hálfu úr ríkissjóði og
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að hálfu af sveitarfélögum. Stofnkostnaður og viðhaldskostnaður greiðist u. þ. b. að
70/100 af ríkissjóði, nema heimavistir u. þ. b. að 85/100.

Í stafliðum a, b og e er fjallað um launakostnað og annan rekstrarkostnað. Auk
ákvæða um skiptingu kostnaðar er þar ákveðið að sett verði í reglugerð ákvæði um
hámarksframlög ríkissjóðs, svo sem til kennslu, stjórnunarstarfa og þjónustustarfa.

Tilgangurinn er sá að setja með þessu ramma sem ætti að stuðla að hagkvæmu
skipulagi. Einnig er gert ráð fyrir því í staflið e, að þegar framhaldsnám er rekið
í tengslum við grunnskóla miðist rekstrarþátttaka ríkissjóðs, auk launahlutdeildar
skv. liðum a og b, við fast framlag. Er það gert til einföldunar á uppgjöri á þessum
kostnaði. Miðað er við að rekstur heimavista verði með þeim hætti, að ríki og sveitar-
félög greiði stofnkostnað, viðhald og rekstur húsanna, en eins og hingað til greiði
nemendur mötuneytiskostnað, þ. e. efni og vinnu við matargerð. Þá er gert ráð fyrir
að ekki verði breytt þeirri reglu að nemendur greiði bækur og það efni sem þeir
nota í námi sínu.

Að því er tekur til stofnkostnaðar er gert ráð fyrir ámóta fyrirkomulagi og
nú er í gildi varðandi grunnskóla, þ. e. að framlag ríkissjóðs verði ákveðin föst
krónutala pr. m-, sem greiðist óháð raunverulegum byggingarkostnaði. Framlag
ríkissjóðs pr. m" að því er varðar kennsluhúsnæði er u. þ. b. 70% af grunntölu
(hluta ríkis og sveitarfélags) þeirri sem gildir fyrir grunnskóla, en sú tala er nokkuð
breytileg eftir því hvar byggt er. Fyrir heimavistir er þetta hlutfall u. þ. b. 85%, sem
er hið sama og nú gildir skv. lögum um skólakostnað nr. 49/1967 um heimavistir
fyrir nemendur ofan skyldunáms. Gert er ráð fyrir að kaup á búnaði og lóðargerð
greiðist í sömu hlutföllum og byggingarkostnaður.

Um 25. gr.
Í þessari grein er ákveðið að miða skuli aðild sveitarfélaga að stofnun og rekstri

framhaldsskóla við fræðsluumdæmi, sbr. þó frávik skv. 26. grein, og að öllum sveitar-
félögum í umdæminu beri að taka þátt í skólarekstrinum. Gert er ráð fyrir að settar
verði reglur um það hvernig kostnaði skuli skipt á milli sveitarfélaganna, og taki
þær reglur mið af íbúafjölda þeirra, fjarlægð frá skólastað og þeirrar sérstöku að-
stöðu, sem það sveitarfélag nýtur sem hefur skólann innan sinna vébanda. Auk
hagkvæmari skólaþjónustu við íbúa á staðnum er þar einnig um að ræða, að í hlut
þess sveitarfélags koma að jafnaði útsvarstekjur af launum starfsfólks við skólann
sem greidd eru að mestu úr ríkissjóði, svo og tekjur af auknum umsvifum og þjónustu
sem af skólahaldinu leiðir.

Um 26. gr.
Í þesari grein felast frávik frá þeirri meginreglu að fræðsluumdæmi sé sú

rekstrarheild sem að framhaldsskóla stendur, sbr. athugasemd við 25. gr. Annars
vegar er gert ráð fyrir því að einstök sveitarfélög, eitt eða fleiri saman, geti myndað
sjálfstæða rekstrarheild ef þau uppfylla það skilyrði að stærðar vegna sé þar hægt
að halda uppi framhaldsnámi í svo verulegum mæli, að tiltölulega lítill hluti nemenda
þurfi að sækja út fyrir mörk þeirra. Einnig er gengið út frá því, að ekki sé um að
ræða verulegt aðstreymi nemenda annars staðar úr fræðsluumdæminu, þannig að
ekki komi til hindranir við skipulagningu skólahaldsins þar. Þetta frávik kemur til
álita fyrir kaupstaði eins og Hafnarfjörð, (þá ásamt Garðabæ og Bessastaðahreppí),
Kópavog og e. t. v. fleiri. Hins vegar er gert ráð fyrir fráviki, sem felst Í því, að eitt
eða fleiri sveitarfélög í einu umdæmi geti gerst aðilar að framhaldsskólum í öðru
umdæmi með samkomulagi þar um. Er þá haft í huga að mörk fræðsluumdæma eru
ekki alltaf hagkvæm með tilliti til samgangna og skólasóknar. Á það t. d. við um
A-Barðastrandarsýslu, Strandasýslu, Seltjarnarnes, Mosfellssveit, Kjalarnes og Kjós.

Um 27. gr.
Þessi grein gerir ráð fyrir því, að í undantekningartilvikum og háð ákveðnum

skilyrðum sé vikið frá ákvæðum um þátttöku sveitarfélaga í framhaldsskólakostnaði.
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Þar sem hér er um að ræða frávik frá grundvallarreglu þykir rétt að heimild til
slíkrar ákvörðunar sé hverju sinni háð samþykki Alþingis. Ekki er sýnt að til þessa
ákvæðis þurfi að grípa, en þó er það hugsanlegt.

Um 28. gr.
Þess er víða getið í einstökum greinum frumvarpsins, að ætlast sé til að málum

verði skipað nánar í reglugerð. Raunar er það augljós stefna frumvarpsins, að því
er ætlað að vera undirstaða rammalöggjafar um framhaldsskólastigið, en af því
leiðir, að sitthvað sem nú er kveðið á um í lögum um einstakar skólagerðir eða
námsstofnanir verður ekki fellt inn í slíka heildarlöggjöf. Nefndin sem frumvarpið
samdi telur þó hvorki nauðsynlegt né æskilegt að í framhaldi af setningu ramma-
laga verði sett endurskoðuð lög um einstök námssvið eða námsbrautir. Hætt er við,
að slík lagasetning mundi fremur stefna í tvísýnu en stuðla að þeirri samhæfingu
náms á framhaldsskólastigi sem er eitt meginatriði þessa frumvarps. Til þess er
ætlast, að með ákvæðum frumvarpsins sé mörkuð nægilega skýrt sú stefna sem
fylgja beri um mótun og starfsemi námsbrauta framhaldsskóla til þess að fram-
kvæmdaratriðum megi skipa nánar með reglugerðum. Svo sem fram kemur í frum-
varpsgreininni er gert ráð fyrir, að reglugerðir á grundvelli laganna geti ýmist tekið
til ákveðinna efnisþátta er varða framhaldsskólastigið í heild eða fjallað um einstök
námssvið eða námsbrautir. Dæmi um hugsanlegar reglugerðir af síðara tæinu væri
reglugerð um hjúkrunarnám, reglugerð um vélstjóranám o. s. frv.

Um 29. gr.
Ljóst er, að framkvæmd þeirrar nýskipunar náms á framhaldsskólastigi sem

lagafrumvarp þetta gerir ráð fyrir krefst umfangsmikils undirbúnings sem taka
mun talsverðan tíma. Nokkur helstu verkefni sem vinna þarf eru talin í inngangs-
kafla hinnar almennu greinargerðar hér að framan (bls. 22). Með hliðsjón af þessu
er lagt til, að lögin öðlist ekki gildi fyrr en 1. júlí 1980. Þykir það æskilegri háttur
en að láta þau öðlast gildi þegar við setningu en koma til framkvæmda smám saman.
Ef síðari aðferðin yrði valin er hætt við að meiri óvissa yrði um hvaða ákvæði ættu
að teljast í gildi á hverjum tíma, þ. e. hvenær fyrirmæli hinna nýju laga teldust hafa
leyst ákvæði fyrri löggjafar af hólmi. Með ákvæðum frumvarpsgreinarinnar er ætlast
til, að við formlega gildistöku laganna eigi þau jafnframt að geta komið til fullrar
framkvæmdar. Hins vegar verður að vera unnt að hefjast þegar í stað handa um
aðgerðir er miði að því að koma á hinni nýju samræmdu skipan. Er því gert ráð
fyrir að menntamálaráðuneytið fái umboð til að heimila einstökum skólum frávik frá
tilteknum ákvæðum gildandi laga, ef um er að ræða ráðstafanir sem samrýmast
meginstefnu hinnar nýju löggjafar.

Í frumvarpsgreininni eru talin lög sem gert er ráð fyrir að falli úr gildi við
gildistöku hinna nýju laga. Er þar um að ræða flest lög sem nú eru í gildi um einstakar
skólagerðir eða námsstofnanir á framhaldsskólastigi. Undantekning eru lög um
bændaskóla. nr. 55/1963, og lög um garðyrkjuskóla ríkisins, nr. 91/1936, sbr. athuga-
semd við 16. gr. Orkað getur tvímælis hvort ástæða sé til að fella úr gildi lög um Leik-
listarskóla Íslands með hliðsjón af því að verksvið ,hans sé án beinna skipulagstengsla
við nám á framhaldsskólastigi eins og nú háttar. A hinn bóginn kann það jafnframt
að vera röksemd fyrir því að taka ákvæðin um skólann til endurskoðunar í þessu
samhengi. Þótt laga nr. 66/1972, um Tækniskóla Íslands, sé ekki getið í upptaln-
ingunni, er ljóst að endurskoðun á þeim yrði að óbreyttu nauðsynleg í framhaldi
af setningu laga um samræmdan framhaldsskóla, en endurskoðun laganna um Tækni-
skólann fer nú fram í samræmi við ákvæði til bráðabirgða í lögunum sjálfum. Þá
er og rétt að vekja athygli á, að áður en ný heildarlöggjöf um framhaldsskólastigið
tekur gildi þarf að fara fram endurskoðun á ýmsum lögum, þar sem ákvæði um
atvinnuréttindi eru bundin námi samkvæmt núverandi skipan, sbr. 1.d. lög nr. 69/1973,
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um atvinnuréttindi skipsstjórnarmanna á íslenskum skipum. Loks er og eðlilegt að
gera ráð fyrir því, að við afnám núgildandi laga um iðnfræðslu verði séð til þess
að áfram verði í lögum ákvæði um réttindi og skyldur aðila að námssamningum
iðnnema.

LÝSING NÁMSSVIÐA OG i.~ÁMSBRAUTA
Í þessum kafla er greint frá því hvernig nefndin telur, að samræmdur framhalds-

skóli geti greinst i námssvið og námsbrautir. Gerðar hafa verið skýringarmyndir
(skipurit) um samræmdan framhaldsskóla, er sýna átta námssvið og nokkrar náms-
brautir á hverju þeirra. Er þeim ætlað að auðvelda yfirsýn yfir það, hvernig nefndin
telur að skipulag námsbrauta geti orðið. Jafnframt auðveldar það samanburð við
það skólaskipulag sem í gildi er. Nefndin telur, að hinn samræmdi framhaldsskóli
eigi að þróast frá því kerfi, sem við höfum, til hins nýja á þann hátt að núverandi
skólar breyti smám saman starfi sínu og falli með þeim hætti inn í samræmda fram-
haldsskólann sbr. 13., 14. og 29. gr. í drögum að frumvarpi til laga um framhalds-
skóla og greinargerð með þeim. Þetta tekur nokkurn tíma en ætti ekki að valda losi
í skólastarfinu, ef rétt er að þessu staðið.

NÁMSSVIÐ
Yfirlitsmynd sú, sem ber yfirskriftina Samræmdur framhaldsskóli, bls. 32,

sýnir í stórum dráttum skiptingu framhaldsskólans í námssvið og að nokkru
hvernig þau greinast í námsbrautir. Myndin sýnir einnig hvernig tengsl geta verið
á milli námsbrauta innan sama námssviðs og við nám á háskólastigi. Hins vegar
sýnir myndin engan veginn hvernig námið á einstökum brautum er skipulagt, né
hvernig það tengist námi á öðrum námsbrautum og námssviðum, sjá bls. 13. Það er
ótvíræður kostur samræmds framhaldsskóla, að nám á einstökum námsbrautum og
námssviðum er unnt að tengja saman á ýmsa vegu. Á yfirlitsmyndinni eru sýnd ön
þau tákn, sem notuð eru í skýringarmyndunum.

Rétt er að benda á það að rétturinn, sem merktur er í skýringum verklegt og
bóklegt nám og er hálfur svartur og hálfur hvítur, þarf ekki að tákna að bóknámi
og verknámi sé skipt að jöfnu á námsárið. heldur að í náminu er umtalsverð verk-
kennsla. Þá ber heldur ekki að líta á reitinn, sem táknar verkþjálfun, alfarið sem
eins árs tímabil eins og ferningarnir annars tákna.

Þá er einnig rétt að benda á, að skýringarmyndunum er alls ekki ætlað á nokkurn
hátt að sýna tengsl við einstakar menntastofnanir. Þær hugmyndir sem hér eru
settar fram eru óháðar því hvaða hlutverki einstökum menntastofnunum er ætlað
að gegna á framhaldsskólastiginu eða hvaða ráðuneyti hefur faríð með, eða færi
með, yfirstjórn einstakra skóla eða námsbrauta.

Þar sem tvær skýringarmyndir eru af sömu tegund er annarri, þeirri sem er
með lituðum reitum, ætlað að sýna helstu nýmæli í námi, sem í hugmyndunum
felast eða nám sem hefur verið utan framhaldsskólanna til þessa.

Nefndin vill einnig vekja athygli á því, að á yfirlitsmyndinni skipa námssviðin
misstórt rúm í myndinni. Það merkir ekki á nokkurn hátt vægi einstakra námssviða
í framhaldsskólanum heldur hitt hvernig nefndinni þótti rétt að sýna í grófum
dráttum hvernig hugsanleg námsgreining gæti orðið án þess þó að rýra heildarmark-
miðið, samræminguna. Við athugun myndanna á að vera unnt að sjá í megindráttum
áætlaða námslengd og samgönguleiðir milli námsbrauta að nokkru marki, en í
námskrá verður kveðið á um námsefni hverrar námsbrautar, sem er hinn raun-
verulegi grunnur sem allt nám verður að reisa á og af því markast að sjálfsögðu
möguleikar hvers og eins til að flytjast milli námsbrauta og til að byggja upp nám
sitt i framhaldsskólanum.
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ALMENNT BÓKNÁMSSVIÐ
Almennt bóknámssvið er skipulagt sem 4ra ára nám. Nefndin leggur til að það

greinist, eins og nú er í menntaskólum, Í fimm meginbrautir sem eru: nýmála-,
fornmála-, eðlisfræða-, náttúrufræða- og félagsfræðabraut, en fleiri námsbrautir í
samræmdum framhaldsskóla falla með eðlilegum hætti að þessu sviði, t. d. almenn
uppeldisfræðabraut og viðskiptabraut, þótt þær séu ekki sýndar hér.

Námið er skipulagt í námsáföngum sem unnt er að velja saman á ýmsa vegu.
Lokapróf af bóknámsbraut veitir rétt til háskólanáms, ef fullnægt er skilyrðum um
námseiningafjölda og námsárangur. Sameiginlegur kjarni er þó með öllum bók-
námsbrautum, auk hans hefur hver braut bundið samval greina. Til viðbótar geta
nemendur valið námsgreinar að eigin vild að vissu marki. Þetta er hliðstætt þvi sem
nú er i menntaskólum.

Hluti af kjarna bóknáms sviðs er sameiginlegur kjarna annarra námssviða. ÞÓ er
gert ráð fyrir að einhver munur geti verið á einstökum námsáföngum og námsein-
ingar mismunandi margar sem áskilið er að taka í námsgrein.

Af þessum sökum á að vera unnt að kenna saman nemendum af fleiri náms-
sviðum, ef aðstæður í skóla gera það kleift, jafnframt því að nemendur af öðrum
námssviðum ættu að geta valið sér námsáfanga af bóknámssviði ef þeir kjósa það,
og gagnkvæmt.

Þótt bóknámsbrautir séu skipulagðar sem fjögurra ára námsbrautir, sbr.
skýringarmynd á bls. 35, er gert ráð fyrir, að nemendur geti lokið námi fyrr, ef
þeir hafa lokið þeim námsáföngum sem krafist er til inngöngu í aðra skóla eða
ef nemandi óskar ekki eftir lengra námi. Með þessum hætti er komið til móts við
mismunandi afkastagetu nemenda auk þess sem ætla má að tilteknir áfangar á
bóknámssviði geti nýst í öðru námi. A bóknámssviði er gert ráð fyrir hliðstæðu
bóknámi og hingað til hefur farið fram í framhaldsdeildum og menntaskólum og
öðrum þeim framhaldsskólum sem veitt hafa fræðslu í almennum bóknámsgreinum.
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Ilmenni bóknámssvið
Dæmi um námsleiðir

Skólaár 10 11 12 13

Grunnskólapróf

Nýmálabraut
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BÚFRÆÐISVIÐ

Búfræðisvið tekur til búfræði- og garðyrkjunáms. Hér verður gerð grein fyrir
fjórum meginnámsbrautum þessa sviðs, þ. e.:

búfræðibraut
búsýslubraut
garðyrkjubraut og
skrúðgarðyrkjubraut.

Lagt er til að nokkrar breytingar verði gerðar á námi á búfræðisviðinu, þótt
byggt sé á þeim grunni sem lagður hefur verið í húnaðarskólum.

Helsta breytingin er sú, að gert er ráð fyrir að ný námsbraut verði stofnuð
sem nefnd hefur verið búsýslubraut. Námsbrautin er hliðstæð iðnbrautum á tækni-
og hússtjórnarsviðum og í sumum tilvikum gæti orðið um samkennslu að ræða.

Þetta er tveggja ára námsbraut ætluð þeim sem búa sig undir ýmis störf í land-
búnaði.

Náminu er skipt milli bóknáms og verknáms eða verklegar þjálfunar í ýmiss
konar bú störfum utan húss og innan. Í bóklega náminu verði t. d. kennd íslenska,
stærðfræði, eitt erlent tungumál og samfélagsfræði með áherslu á félags-, trygginga-
og sveitarstjórnarmál.

Í verklega náminu verði t. d. kennd: búfjárhirðing, meðferð og hirðing véla og
áhalda, logsuða, rafsuða, smíðar lll' tré og málmi eftir því sem aðstæður leyfa og
hússtjórnargreinar fyrir þá sem þess æskja.

Þá telur nefndin að vel geti komið til álita fleiri greinar en hér hafa verið nefndar,
svo sem skógrækt, fiskirækt, kjöt- og mjólkurmeðferð og sláturstörf.

Nefndin telur eðlilegt að um nokkurt valfrelsi geti orðið að ræða á þessari náms-
braut, einkum þó í verklegum greinum.

Nefndin telur athugandi að koma upp búsýslubraut við héraðsskóla, einkum
í héruðum þar sem búnaðarskólar eru ekki starfandi nú.

Annað búfræðinám er byggt ofan á eins árs grunnnám, sjá skýringarmynd bls.
37. Þetta fyrsta námsár á margt sameiginlegt með fyrsta árs námi annarra námssviða
þótt gert sé ráð fyrir nokkru sérhæfðu námi í búfræðigreinum.

Sömu námseiningar ættu að vera að einhverju leyti á búsýslubraut og 1. náms-
ári búfræðihrautar og því ætti að vera unnt að hafa einhverja samkennslu.

Á öðru námsári 'greinist námið, sjá skýringarmynd bls. 37, í búfræði- og garð-
yrkjubrautir. Það skiptist í bóklegt fagnám og verklega þjálfun i skóla og starfs-
reynslu á búi eða garðyrkjustöð. Gert er ráð fyrir að námslok að loknu 2. námsári
svari til þess sem nú er við búfræðipróf frá hændaskólum. Auk þess sem búfræði-
próf veitir rétt til áframhaldandi búfræðináms, veitir annað námsárið meiri og dýpri
fræðilega þekkingu til bústjórnar en búsýslubrautin.

Þriðja námsárið er beint framhald 2. árs og er ætlað þeim sem búa sig undir
meiri háttar búrekstur, verkstjórn í landbúnaðarfyrirtækjum og skrúðgarðyrkju-
störf.

Fjórða námsárið er svo frekari almennur undirbúningur fyrir þá sem stefna
að framhaldsnámi Í búvísindum eða leita inn Í annað nám sem gerir kröfur um
aukna almenna menntun.

í tillögum nefndarinnar er gert ráð fyrir að eftir búfræðipróf, eins og það er nú,
sé unnt að bæta við einu námsári í búfræði, Þetta telur nefndin æskilegt vegna
þess, að nútíma búrekstur krefst víðtækrar og staðgóðrar þekkingar auk þess sem
mörg landbúnaðarfyrirtæki, búnaðursamtök og stofnanir þurfa á sérmenntuðu starfs-
liði að halda í þjónustu sinni.

Nefndin gerir ráð fyrir að garðyrkjunámið verði með sama hætti áfram og nú er,
en það greinist í tvær brautir, þ. e. garðyrkju- og skrúðgarðyrkju. Kennsla á að geta
verið sameiginleg að verulegum hluta á 2. ári á báðum brautum og að einhverju
leyti á 3ja námsári, þótt stefnt sé að tvenns konar lokamarki.
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Fyrsta námsár búfræðisviðs, svo og 2. námsár búsýslubrautar, ættu að geta
farið fram á ýmsum stöðum á landinu, en núverandi bænda- og garðyrkjuskólar
ættu að annast um 2. og 3. námsárið. sem er hliðstætt því námi sem nú fer fram
i þessum skólum.

Búfræðisvið
Dæmi um námsleiðir

Skólaár 10 11
,

12 13 • • •

Grunnskólapróf

Búsýslubraut
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Bífræðisvið
Dæmi um námsleiðir

Skólaár 10 11
,

12 13 • •

Grunnskólapróf

Helstu nÝmæli I námi á námssviðinu sýnd með rauðum reitum.
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HEILBRIGÐISSVIÐ
Námsbrautir fyrir þá, sem hyggja til starfa í heilbrigðisstéttum og nefndin

telur að mennta eigi á framhaldsskólastigi, eru skipulagðar á heilbrigðissviði. Þar
er einnig sett snyrtinám, en að mati nefndarinnar á nám og starf að snyrtingu margt
sameiginlegt með námi heilbrigðisstétta.

Nefndin leggur til að nám fyrir heilbrigðisstéttir verði skipulagt sem samræmd
heild, en eins og nú er farið námi þessara stétta skortir nokkuð á að svo sé. Þá leggur
nefndin einnig til að stofnaðar verði nýjar brautir eins og fram kemur hér á eftir.
þótt náminu sé ætlað að falla alfarið inn í áfangakerfi samræmda framhaldsskólans.
Að sjálfsögðu er gert ráð fyrir að skipulagt starfsnám og starfsþjálfun fari fram
á heilbrigðisstofnunum eins og verið hefur. Skýringarmynd á bls. 41, sýnir hvernig
heilbrigðissvið greinist í námsbrautir. Fyrsta námsárið er hugsað sem almennt bók-
námsár og er gert ráð fyrir að allir taki það, en á eftir komi það sem nefndin kallar
þrepanám, þ. e. að námslok geti verið eftir mismunandi langan námstíma, t. d. eftir
tvö, fjögur, fimm eða sex ár i námi og ætti sá, er nám stundar á námsbrautinni,
að vera fær um að taka að sér ákveðin störf eftir hvert þrep, en jafnframt að geta
haldið áfram námi, ef hann kýs og tilskildum námsárangri er náð. Þannig á t. d.
sjúkraliði að geta haldið áfram námi og lokið hærri prófgráðum siðar. Á þessu
fyrsta námsári fer fram kynning á námi einstakra námsbrauta sviðsins og starfi
viðkomandi heilbrigðisstétta, en valfrelsi i námi er takmarkað. Nefndin skipar 6
námsbrautum á sviðið sem eru:

1. Snyrtibraut.
Nefndin gerir tillögu um að tekin verði upp kennsla í snyrtigreinum. Er þá

átt við andlits-, hand- og fótsnyrtingu, andlitsförðun, húðhreinsun og húðmeðferð
o. fl. á þessu sviði. Lengd námsins, eins og sýnt er á skýringarmynd, er tvö ár.

Snyrtinám hefur ekki verið unnt að stunda hér á landi nema að takmörkuðu
leyti til þessa. Ýmsir hafa stundað snyrtinám erlendis. en námstími þar er mis-
munandi langur.

Allstór hópur fólks er farinn að vinna á þessu starfssviði og þvi þótti nefndinni
eðlilegt að leggja til sérstaka námsbraut sem búið gæti fólk undir starfið. Hins vegar
liggja ekki fyrir nægjanlegur skilgreiningar á starfssviði þessara starfshópa, svo
unnt sé að ákvarða námið endanlega strax.

2. Sjúkraliðabraut.
Nefndin gerir ráð fyrir að námstími fyrir sjúkraliða verði 2 ár, sem er hlið-

stæður tími og nú er, en gert er ráð fyrir að nám sjúkraliða sé samræmt námi á
hjúkrunarfræðibraut á tveimur fyrstu árum hennar að verulegu leyti. Þó er gert
ráð fyrir því, að verknám það, sem fram fer á síðara ári á heilbrigðisstofnunum,
falli ekki nema að hluta ti] að námi hjúkrunarfræðibrautar. Til álita kæmi þó að
hafa sjúkraliðanám sem fyrsta stig að hjúkrunarfræðinámi og samhæfa námið
alfarið.

3. Hjúkrunarfræðibraut.
Hjúkrunarfræðibrautin er skipulögð sem 6 ára nám með námslokum eftir 4.,

ii. og 6. námsár, eftir því hvaða stig er tekið. Námsbrautin á sér hliðstæðu i námi
sem hjúkrunarskólarnir annast nú, en inn i námsbrautina er fellt ljósmæðranám
ásamt sérfræðinámi hjúkrunarfræðinga.

Nefndin gerir ráð fyrir að á 4. námsári greinist námið annars vegar í nám sem
lýkur með hjúkrunarfræðiprófi, en þetta nám veitir undirbúning til almennra
hjúkrunarstarfa, og hins vegar nám fyrir verðandi ljósmæður.
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Nám í hjúkrunarfræði lengist frá því sem nú er í lögum um eitt ár, ljósmæðranám
um tvö ár og bætt er við sérnámi, sem er eitt eða tvö ár, eftir því að hvaða marki
er stefnt í sérnámi. Sérnám eða sérhæfing hjúkrunarfræðinga gerir nefndin ráð
fyrir að geti orðið í ýmsum greinum hjúkrunar, svo sem í heilsugæslu, svæfinga-
hjúkrun, geðhjúkrun, barnahjúkrun. ellihjúkrun og til starfa á hand- og lyflækn-
ingadeildum sjúkrahúsa.

Þá telur nefndin eðlilegt, að þeir sem lokið hafa fjögurra ára hjúkrunarfræði-
námi geti hafið nám í hjúkrunarfræðum í háskóla og lokið BS-prófi væntanlega
á 3 árum, sem er styttri tími en stúdentar þurfa nú í Háskóla íslands, þar sem nám
á hjúkrunarfræðibraut ætti að stytta námstíma í háskóla um eitt ár. Hið sama ætti
einnig að geta átt sér stað um læknanám að þeir sem stundað hafa nám á heilbrigðis-
sviði gætu stytt tíma til kandídatsprófs í læknisfræði.

4. Þjónustu- og ritarabraut.
Námsbraut þessari, sem er ný, er ætlað að gegna tvíþættu hlutverki. Annars vegar

er hún ætluð þeim sem lokið hafa grunnnámi heiIbrigðissviðs og búa sig undir
ýmis aðstoðar-, afgreiðslu- og þjónustustörf sem unnin eru á heilbrigðisstofnunum
eða í tengslum við þær, svo sem almennar upplýsingar, móltöku gesta, aðstoðar-
störf á læknastofum. spjaldskrárvinnu. skýrslusöfnun, útfyllingu eyðublaða og ýmis
önnur störf, sem æskilegt er að hafa nokkra sérþekkingu til að geta unnið. Nefndin
gerir ráð fyrir að hluti námsins verði þjálfun sem fengin er i starfi. Þetta nám
ætti einnig að henta vel fólki sem hefur unnið á heilbrigðisstofnunum og kýs að
bæta við menntun sina.

Hins vegar er ritaranám ætlað þeim sem gerast læknaritarar og er það skipu-
lagt sem fjögurra ára nám. Á tveimur fyrstu námsárunum er gert ráð fyrir almennu
námi fyrst og fremst, svo sem í tungumálum, efnafræði, vélritun o. fl. almennum
námsgreinum, en á síðari hluta námstímans er gert ráð fyrir að hluti námsins fari
fram á heilbrigðisstofnunum sem verkleg þjálfun. Auðvelt ætti að vera að tengja
kennslu á læknaritarabraut í almennum greinum við kennslu á öðrum námssviðum,
s. s. á bóknáms- og viðskiptabrautum.

Hér á landi hefur þetta nám ekki verið til og þeir sem lagt hafa stund á þetta
nám hafa orðið að sækja það til annarra landa.

5. Lyfjatæknabraut.
Lyf'[atæknahraut er hér skipulögð sem 4ra ára nám og er það lenging um eitt

ár frá því sem nú er, en að öðru leyti er gert ráð fyrir að námið verði hliðstætt þvi
sem verið hefur.

6. Röntgentæknabraut.
Röntgentæknabraut er hliðstæð lyfjatæknabrautinni og sams konar lenging á

náminu, en breytingar á námsskipulagi eru ekki lagðar til. Hér er ekki um fjölmennar
brautir að ræða og verulegur hluti námsins er verkleg þjálfun á stofnunum.

Lyfjatæknanám og röntgentækna nám hófst fyrir fáum árum hér á landi að til-
hlutan heilbrigðisráðuneytisins. Þótt hér sé ekki um fjölmenna starfshópa að ræða
þykir nefndinni eðlilegt að skipulagt sé nám beggja hópanna á heilbrigðissviði í
nánum tengslum við annað nám þar.
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Helstu nýmæli f námi á námssviðinu sýnd með rauðum reitum.
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HÚSSTJÓRNARSVIÐ
A hússtjórnarsviði hefur nefndin skipað námi, sem er á einn eða annan hátt tengt

meðferð og vinnslu matvæla, framreiðslu, matreiðslu, brauð- og kökugerð, hússtjórn
og hótelrekstri. A skýringarmynd á bls. 45, eru sýndar sjö námsbrautir mislangar eða
frá einu ári upp í fimm. Þær eru:

iðjubraut
brauðgerðarbraut
framreiðslubraut
matreiðslubraut
kjötiðnabraut
matráðsmannabraut
hús stj órnarbraut.

Gera má ráð fyrir að fljótlega þurfi að bæta við nýjum námsbrautum á sviðinu,
t. d. i lagmetístðnaðí.

Að loknu grunnskólanámi er um tvær leiðir að velja til náms á hússtjórnarsviði,
þ. e. að fara inn á iðjubraut eða fara inn í grunnnám hússtjórnarsviðs, sem er hugsað
sem sameiginlegt undirstöðunám fyrir síðari sérhæfingu á einstökum brautum sviðs-
ins. A fyrsta námsári er gert ráð fyrir nokkuð stórum sameiginlegum kjarna sem að
hluta til verði sami námskjarni og á öðrum námssviðum. A öðru námsári má gera ráð
fyrir að hluti náms flestra brauta falli saman.

Hér á eftir verður gerð stutt grein fyrir námsbrautum sviðsins.

1. Iðjubrautir.
Iðjubrautir eru nýjar, þ. e. þær eiga sér ekki hliðstæðu í skólakerfi okkar. Nefndin

gerir ráð fyrir að námið verði að hluta til verklegt og fari fram á vinnustöðum, en
bóknám verði veitt í önnum eða á námskeiðum í skóla. Þá er miðað við, að náms-
kjarna hússtjórnarsviðs sé skipt á tvö ár, en námslok gætu þó orðið eftir eitt ár i sum-
um tilvikum, sé um mjög frábreytt störf að ræða. Nefndin telur að svona námsskipan
henti vel starfsfólki i kjöt- og mjólkuriðnaði og einnig við annan matvælaiðnað eða
meðferð og flutning á matvælum, þar sem áhersla er lögð á stutt en hagnýtt nám.
Iðjubrautir hússtjórnarsviðs eru hliðstæðar iðjubrautum tæknisviðs, sjá kafla um
tæknisvið bls. 50.

2. Brauðgerðarbraut.
Nefndin gerir ráð fyrir að komið verði upp námsbraut i brauð- og kökugerð.

Námsbraut þessi ætti að taka til bakaraiðnaðar. svo og annars náms til undirbúnings
störfum við brauð- og kökugerð, þótt það falli ekki undir löggiltar iðngreinar, því
að ætla má að brauðgerðariðnaður fari vaxandi.

3. Framreiðslubraut.
Hún er ætluð framreiðslufólki á hótelum, veitingahúsum og veitingastöðum sem

þarf á sérmenntun að halda. Nefndin gerir ekki tillögur um neina verulega breytingu á
námi framreiðslufólks frá því sem nú er.

4. Kjötiðnabraut.
Nám í kjötiðnaði er ekki fjölbreytt eins og nú er. En nefndin telur að mikilvægt sé

að til boða standi nám sem lýtur að meðferð kjöts og vinnslu þess, því að aukin fjöl-
breytni í kjötvinnslu hlýtur að ryðja sér til rúms hér á landi sem annarsstaðar. Þess
vegna leggur nefndin til að stofnuð verði sérstök námsbraut i kjötiðnaði er taki bæði
til náms i löggiltum iðngreinum og iðjustörfum.
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5. Matreiðslubraut.
Þessi námsbraut er skipulögð sem þriggja ára námsbraut og er það eins árs stytt-

ing á námi matreiðslumanna frá því sem nú er. Þá gerir nefndin ráð fyrir að unnt sé að
ljúka námi af brautinni eftir tvö ár, t. d. námi sjókokka og þeirra sem vinna i smærri
mötuneytum.

Brauðgerðar-, framreiðslu-, kjötiðna- og matreiðslubrautir geta allar fallið að nú-
verandi skipulagi iðnfræðslu að því leyti að meistarakerfið getur haldið sér, þótt einn-
ig sé unnt að stunda allt námið í skóla. Nefndin gerir ráð fyrir að námi geti lokið með
sveinsprófi og að meistararéttindi haldi sér þá, en þau sé aðeins unnt að fá með þvi að
stunda nám í meistaraskóla. Um allar þrjár síðast töldu brautirnar gildir hið sama að
þeir sem hafa lokið sveinsprófi geta farið í meistaranám eða tæknanám, sjá skýringar-
mynd bls. 45.

6. Matráðsmannabraut.
Matráðsmannabraut er ætluð fólki sem býr sig undir störf í mötuneytum skóla,

vinnustaða og sjúkrahúsa. Nefndin telur að eðlileg námslok gætu verið að loknu öðru
námsári, en þriðja árið væri ætlað þeim sem tækju að sér stærri og ábyrgðarmeiri
verkefni. Að loknu matráðsmannanámi er unnt að fara i tæknanám sem einkum er
ætlað þeim sem taka að sér stærri mötuneyti, hótel eða óska að sérhæfa sig á einhverju
sviði, t. d. í sjúkrafæði, rekstri matsölustaða eða framleiðslustjórn i matvælaiðnaði.

7. Hússtjórnarbraut.
Hússtjórnarbraut er skipulögð sem 2ja eða 4ra ára námsbraut. A tveggja ára náms-

brautinni er gert ráð fyrir almennri fræðslu i hússtjórn og miðar að því að búa nem-
endur undir venjulegt heimilishald, en fjögurra ára námið miðar einkum að undir-
búningi undir háskólanám, annaðhvort kennaranám eða annað háskólanám. Námið
á 3. og 4. ári gæti fallið vel að námi á almennri bóknámsbraut og af þeim sökum ólík-
legt að um kennslu á 3. og 4. ári verði að ræða sem sjálfstæða einingu þótt leiðin sé
sýnd á myndinni á bls. 45 sem samfelld braut á þessu námssviði.

Nefndin telur æskilegt að efla eina menntastofnun sem gæti annast um megin-
hluta náms hússtjórnarsviðs, þar sem hinn sameiginlegi námskjarni sviðsins er stór,
en kennslubúnað og húsnæði þarf að miða við sérhæft nám.

Nefndin telur eðlilegt, að Hótel- og veitingaskóli Íslands gegni þessu hlutverki, þótt
einstakar brautir á hússtjórnarsviði eigi að sjálfsögðu að koma á ýmsum stöðum á
landinu eftir því sem nemendafjöldi og aðstæður leyfa. En námið á að vera auðvelt að
skipuleggja í námseiningum og samræma það námi á öðrum námssviðum.
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LISTASVIÐ.
Nefndin hefur skipað leiklistar-, myndlistar- og tónmenntarnámi saman á lista-

svið. Þótt námsbrautir þessar séu ólíkar að því er varðar námið sjálft, eiga þær þó
það sameiginlegt að veita menntun til að flytja, túlka eða skapa listræn verk.

Nefndin gerir ráð fyrir sameiginlegum námskjarna fyrir allar námsbrautirnar á
fyrsta námsárinu. Í hinum sameiginlega kjarna ætti t. d. að vera: íslenska, eitt erlent
tungumál, menningarsaga og listasaga. Nefndin telur æskilegt að á fyrsta námsári á
listasviði sé veitt alhliða kynning listrænna greina, svo að nemendur fái nokkra innsýn
i listræna menningararfleifð islendinga og annarra þjóða.

Allar námsbrautirnar eru skipulagðar sem 4ra ára brautir, sem greinast á öðru
námsári, sjá skýringarmynd bls. 48.Þótt námsbrautirnar séu sýndar sem 4ra ára braut-
ir, er nefndinni ljóst að námsafköst einstaklinga í listrænum greinum eru mismun-
andi mikil og ráðast af undirbúningi, listrænum hæfileikum og þjálfun nemenda.

Þess vegna má gera ráð fyrir mislöngum námstíma einstaklinga áður en skil-
greindum námslokum er náð eða fenginn nægur undirbúningur til að geta hafið
háskólanám.

Nefndin gerir ráð fyrir, að kennaranám í listgreinum verði samhæft annarri
kennaramenntun.

Nefndin leggur áherslu á, að nemendur á öðrum námssviðum framhaldsskóla eigi
kost á að velja listgreinar sem þátt f námi sínu til jafns við aðrar greinar.
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TÆKNISVIÐ.

Tæknisvið er umfangsmesta námssvið framhaldsskólans, enda eru kröfur um
kunnáttu og sérhæfni í tæknigreinum orðnar miklar og margbreytilegar og verður að
taka mið af því við skipulagningu námsins.

Tæknigreinum skipar nefndin saman í eina heild, þótt þær séu nokkuð sundur-
leitur flokkur, þegar fjarskyldustu greinar eru bornar saman. Námstími á tækni-
sviði er frá einu og upp í fjögur ár eða meira, þegar um tækna- og tæknifræði nám er
að ræða eða starfsþjálfunartími er talinn með.

Nám á tæknisviði er unnt að velja eftir mismunandi leiðum sbr. skýringarmynd á
bls. 53. Ein leiðin liggur um iðjubrautir þar sem saman er tengt bóknám í skóla
og verknám á vinnustöðum. Bóknámskjarna tæknisviðs, sem gert er ráð fyrir á fyrsta
námsári, er skipt á tvö ár á iðjubraut og geta nemendur sem lokið hafa námi á iðju-
braut síðar farið inn á aðrar námsbrautir tæknisviðs sbr. skýringarmyndir á bls.
53 og 55.

Önnur leið inn á tæknisvið liggur í gegnum verknámsskólaár. Nefndin leggur til
að á fyrsta námsári tæknisviðs geti nemendur valið verknám sem væri grunnám
fyrir ýmsar iðnbrautir, vélstjórabraut og aðrar námsbrautir þar sem verknám er mik-
ilvægur þáttur námsins.

Þriðja leiðin liggur í gegnum bóknámsár, en þá leið ættu þeir einkum að velja
sem ætla í nám sem gerir miklar kröfur um almennt undirstöðunám, t. d. i tungu-
málum, stærðfræði, eðlisfræði eða öðrum bóklegum greinum. Þegar námseiningar
einstakra námsbrauta hafa verið ákveðnar eiga nemendur að geta séð hvaða inn-
gönguleið til náms á tæknisvið sé heppilegust fyrir þá.

Fjórða leiðin til náms á tæknisviði og liggur í gegnum verk þjálfun er fyrir þá,
sem komnir eru til starfa úti í atvinnulífinu og hafa hlotið þar verkþjálfun, en kjósa
að hefja nám aftur. Nefndin telur eðlilegt að þessir menn geti farið inn í nám án
þess að þurfa að taka nám samkvæmt leið eitt, tvö eða þrjú og lýst er að framan.
Þessa leið myndu þeir fara sem orðnir eru t. d. 21 árs gamlir og hafa hug á námi í
þeirri starfsgrein sem þeir hafa unnið i.

1. Iðjubrautir.
Iðjubrautir tæknisviðs eiga að þjóna mikilvægu hlutverki í verk- og tæknimennt-

un, þótt nokkurn tíma taki að skipuleggja nám þetta þar sem hér er um nýjar náms-
brautir að ræða. Nefndin telur að í stofnun þessara námsbrauta felist veigamesta nýj-
ungin að því er varðar nýmæli i námi og starfsmenntun i landinu. Með eflingu verk-
smiðjuiðnaðar og aukinni sérhæfingunni ýmiss konar hefur komið fram að þörf er á
að veita menntun til starfa, sem áður voru ekki til eða hafa gjörbreyst. Þessar þarfir
er iðjubrautum ætlað að leysa. Iðjubrautir ættu að henta vel starfsfólki við marg-
breytileg störf t. d. í fataiðnaði, efnaiðnaði, byggingaiðnaði, í mannvirkjagerð ýmis
konar, við rafrnagns-, síma-, vatns- og skólplagnir og í verksmiðjuiðnaði af ýmsu tagi
og jafnframt til starfa er lúta að sjóvinnu og fiskvinnslu. Tíl margra þessara starfa
hefur fólk verið þjálfað á vinnustöðum, en ekki ætíð hlotið viðurkenningu á starfs-
kunnáttu sinni þar sem ekki hefur verið um skipulagt nám að ræða. Úr þessu ætti að
vera unnt að bæta með skipulagningu námsins enda þótt það fari áfram fram að
verulegu leyti á vinnustöðum.

Þeir sem lokið hafa námi á iðjubraut geta haldið áfram námi á öðrum námsbraut-
um tæknisviðs eins og sýnt el' á skýringarmyndum á bls. 53 og 55.

2. Rafeindabrautir.
Nefndin hefur skipað saman á rafeindabrautir námi rafvirkja, rafvélavirkja, út-

varps- og sjónvarpsvirkja, símvirk]a, loftskeytamanna og öðru námi tengdu fjarskipt-
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um, ratsjám, fiskleitartækjum og sjálfvirknibúnaði af ýmsu tagi. Mest af þvi námi,
sem nefndin hefur gert ráð fyrir á þessum brautum, er til i ýmsum myndum hér á
landi, en hefur ekki verið skipulagt sem námsheild eins og nefndin gerir ráð fyrir.
Aukin hagkvæmni í kennslu ætti að nást með þessari skipan og samræming i mennt-
un sem leiða ætti til eðlilegri verkaskiptingar í rafeindagreinum en verið hefur áður.

Nám á rafeindabrautum er skipulagt með námslokum eftir 2. og 3. námsár, eftir
því hvaða nám er stundað. Námið á að geta fallið að núverandi skipulagi iðnfræðslu
á sama hátt og greint er frá í kaflanum um hússtjórnarsvið, og hið sama gildir um
iðnbrautir, sem gerð verður grein fyrir hér á eftir.

3. Iðnbrautir.
Iðnnámi öðru en því sem áður hefur verið nefnt er öllu skipað á iðnbrautir. Hér

er því um marggreint nám að ræða. Eins og sést á skýringarmynd á bls. 53 og vikið
er að hér að framan er um mismunandi leiðir að ræða inn á tæknisviðið og erfitt er
að segja til um hvort ein leiðin verður fjölfarnari en önnur, en nefndin telur þó að
verknámsskólaleiðin og almenna bóknámsárið ættu að vera aðalleiðir þeirra sem
stefna að iðnnárni.

Nefndin telur að endurskipuleggja þurfi allt iðnnámið bæði bóklegt og verklegt.
Með góðri skipulagningu á námi og vandlega unninni námskrá á að vera unnt

að ljúka iðnnámi á tveimur til þremur árum, sem veiti hæfni og starfsundirbúning
hliðstæðan því sem nú er við töku sveinsprófs að loknum þremur til fjórum árum.
Nefndin gerir ráð fyrir, að verknám fari ýmist fram í skóla eða á vinnustöðum utan
skóla og verkþjálfunin fari fram á vinnustöðum, en að skólinn hafi tengsl við vinnu-
staðina og fylgist með því að nemendur fái notið viðhlitandi kennslu og verkbiálfun-
ar. Nefndin telur að sækja þurfi mismunandi mikinn hluta verklegrar kennslu nem-
enda út fyrir skólann. Fer það eftir eðli starfs hve vel hentar að kenna það inni í
kennslustofu. Í sumum greinum er þetta unnt, öðrum ekki. eða a. m. k. allt of kostn-
aðarsamt til að það sé ráðlegt.

Um ýmsar leiðir getur verið að velja til að koma nemendum í verklega þjálfun
og má þar nefna:
1) námssamning við iðnmeistara,
2) samning við fyrirtæki um að taka nemendur í þjálfun og
3) skólinn taki sjálfur að sér verkefni til að þjálfa nemendur, t. d. í byggingar-

iðnaði.
Allar eru þessar leiðir þekktar erlendis og koma að sjálfsögðu til athugunar

hér. Þótt valinn verði kostur eitt eða tvö er gert ráð fyrir að námið verði háð eftir-
liti skólans.

Að loknu sveinsprófi er ráðgert að komi starfsreynsla eins og mí á sér stað
i iðnfræðsluskipulaginu og síðan sé unnt að fara í allt að eins árs meistaraskóla.
f meis+araskólanum er m. a. gert ráð fyrir dýpkun faglegrar þekkingar, rekstrar-
og hagfræði, verkstjórnarfræði og fræðslu um trygginga- or; atvinnumál. Að loknu
sveinsprófi er einnig unnt að velja tæknanárn. siá skýringarmynd bls. 57. En að
loknum meistaraskóla eða tæknanárni er unnt að fara í tæknifræðinám. Þá er
einnig gert ráð fyrir því að að loknu iðnnámi sé unnt að stefna beint að tæknifræði-
nárrsí með eins til tveggja ára viðbótarnámi.

4. Tæknabraut.
Nefndin leggur til að skipulögð sé sérstök námsbraut sem hún nefnir tækna-

braut, en það er námsbraut sem einkum er ætluð mönnum sem hafið hafa störf
úti í atvinnulífinu og hlotið þar margvíslega verkþjálfun og kjósa að auka þekk-
ingu sína og komast f tækna- eða tæknifræðinám.
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Inn á tæknanám eru ýmsar leiðir, sbr. skýringarmynd bls. 57. Tæknahrautin
sem inngönguleið í tæknanám liggur utan við hið hefðbundna iðnnámsskipulag en
líkleg er hún til að geta veitt ýmsum aðgang að námi sem ella hefðu ekki komið
inn í neitt framhaldsnám.

5. Fiskvinnslubraut.
Fiskvinnslubrautin er hliðstæð því námi sem nú fer fram í Fiskvinnsluskól-

anum í Hafnarfirði og byggð upp i þrepum eftir þvi að hvaða námslokum er stefnt,
en þau eru að loknu 2., 3. og 4. námsári. Inn á fiskvinnslubraut er unnt að komast
eftir mismunandi leiðum, sjá skýringarmynd bls. 53.

Fiskvinnslunámi er skipað hér á tæknisvið. Hugsanlegt hefði einnig verið að
skipa þvi á hússtjórnarsvið, en hér réði meira um að tekið var meira tillit til þeirra
þátta í náminu er lúta að eftirlitsstörfum i fiskvinnslustöðvum, verkþjálfun, vinnu-
hagræðingu, stjórnun og rannsóknarstörfum.

Nefndin telur æskilegt að auk náms á fiskvinnslubraut skv. framansögðu verði
stofnuð iðjubraut i fiskvinnslu.

6. Vélstjórabraut.
Nefndin leggur til að nám vélstjóra verði með svipuðu sniði og verið hefur,

enda virðist það falla vel að samræmdum framhaldsskóla. ÞÓ telur nefndin að sam-
ræma megi 1. stig vélstjóranáms grunnmenntun í málmiðnagreinum og á þann hátt
stytta þann námstíma sem kenna þarf vélstjóranemum sér. Að loknu þessu 1. ári
tekur hvert viðbótarstig eitt ár í námi. Inngönguleiðir i námið eru sýndar á skýr-
ingarmynd bls. 53.

Nefndin telur að þeir sem lokið hafa 4. stigi vélstjóranáms eigi að geta haldið
beint áfram til tæknifræðináms.

7. Skipstjórnarbraut.
Það má segja um skipstjórnarbraut hið sama og um tvær þær síðasttöldu, að

engin skipulagsbreyting í námi skipstjórnarmanna er lögð til. ÞÓ er nafninu stýri-
mannanámi breytt í skipstjórnarnám. Námið er skipulagt með námslokum eftir
2., 3. og 4. námsár, með mismunandi réttindum eftir hvert námsár. Í námið er
unnt að komast í gegnum grunnnámsárið eða iðjubrautir, sjá skýringamynd, bls.
53, að fullnægðum kröfum um sigltngatíma. Nefndin telur eðlilegt, eins og sýnt
er á skýringarmynd bls. 55, að unnt sé að fara eftir nám á skipstjórnarbraut i
tækna- og tæknifræðinám og er þá m. a. höfð í huga tenging við útgerðartæknanám.
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Tæknisvið
Dæmi um námsleiðir

Skólaár 10 11 12 13 •

Grunnskólapróf
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Tæknisvið
Dæmi um námsleiðir

Skólaár I 10 11 12 13 • •

Grunnskólapróf

Helstu nýmæli i námi á námssviðinu sýnd með rauðum reitum.
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Sýnishorn af tengslum
IOJUBRIUTAR

við námsbrautir á tæknisviði
__ Sk_ólaá-Jrl 10 • 11 • 12 • 13 • • •

Grunnskóli

Helstu nýmæli i námi á námssviðinu sýnd með rauðnm reitum.
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LEIÐIR TIL TÆKNANÁMS
Á skýringarmynd á bls. 57, eru sýndar mismunandi námsleiðir til tæknanáms.

Þar af eru nýjar iðjubrautir og tæknabrautir. Nefndin telur, að með þessu skipu-
lagi megi vænta þess að menn, sem komnir eru út í atvinnulífið með mismunandi
menntun, eigi þess kost að búa sig undir tæknanám eftir þeim leiðum sem hér eru
nefndar tæknabrautir. Hið sama gildir um þá, sem lokið hafa námi á iðjubraut,
þeim opnast leið i tæknanám.

Af öllum námsbrautum tæknisviðs á að vera unnt að bæta við námseiningum
sem nægja ættu til inngöngu í háskóla, ef tilskildum árangri er náð.
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UPPELDISSVIÐ
Á uppeldissvið hefur nefndin skipað 6 námsbrautum, sem allar eiga það sam-

eiginlegt, að þær eru á einhvern hátt tengdar námi fólks sem hugsar til starfa að
Iélags-, iþrótta-, æskulýðs- eða uppeldismálum.

Námsbrautir uppeldissviðs eiga margt sameiginlegt með almennum bóknáms-
brautum og því ætti að vera unnt að koma við verulegri samkennslu nemenda á
uppeldissviði og bóknámssviði, en það á einnig við um ýmsar aðrar námsbrautir.

Námstími brautanna er 2-6 ár eftir þvi að hvaða námslokum er stefnt. Sumar
námsbrautirnar eiga sér hliðstæður í menntakerfi okkar, en aðrar ekki. Er hér
því um veruleg nýmæli að ræða í námi á uppeldissviði, sem nefndin metur tíma-
bær miðað við þörf á sérhæfðu fólki til starfa að þeim málum er að framan getur.

Hver námsbraut býður upp á sérgreinda menntun, en fyrsta námsárið er sam-
eiginlegt með þeim öllum. Á öðru ári greinist námið í sérstakar námsbrautir, þótt
hluti námsins sé sameiginlegur á því ári.

Á uppeldissvið hefur nefndin skipað eftirtöldum námsbrautum:

1. Félagsmálabraut.
Námsbraut þessi, sem er ný, er ætluð þeim sem búa sig undir að starfa að

æskulýðs- og félagsmálum og tómstundaiðju ýmiss konar, t. d. hjá ungmenna- og
íþróttafélögum eða opinberum aðilum.

Nefndin leggur til að þetta sé 2ja ára námsbraut, en tengist öðrum brautum
á uppeldissviðinu þannig, að auðvelt ætti að vera að bæta við námið, ef einhver
kýs að halda áfram námi á uppeldissviðinu, sjá skýringarmynd bls. 60.

2. íþróttabraut.
Nefndin leggur til að stofnuð verði sérstök námsbraut ætluð íþróttaþjálfurum

og öðrum þeim sem vinna að íþróttamálum. Brautin er þó ekki ætluð íþróttakenn-
urum, þar sem nefndin telur eðlilega framtíðarskipan, að nám þetta fari fram
á vegum Kennaraháskóla Íslands. Nám á íþróttabraut er tvö eða þrjú ár. Íþrótta-
starfsemi í landinu fer vaxandi og þar af leiðandi aukin þörf á starfsfólki með
einhverja menntun á þessu sviði, t. d. leiðbeinendur fyrir almenningsíþróttir, íþrótta-
starf fyrir fatlaða auk keppnisíþrótta.

3. Almenn uppeldisfræðibraut.
Hún er fyrst og fremst ætluð þeim sem stefna að háskólanámi, svo sem kenn-

aranámi og uppeldis- og sálarfræðinámi.
Þar sem ætla má að ýmsir, sem stunda nám á öðrum brautum uppeldissviðs,

kjósi að búa sig undir háskólanám, þótti nefndinni rétt að sýna almenna upp-
eldisfræðibraut á sviðinu.

Námsefni almennu uppeldisfræðibrautarinnar fellur vafalaust vel að námi á
almennu bóknáms sviði. Þess vegna er sennilegt að unnt verði að kenna nemendum
á 3. og 4. námsári á almennri uppeldisfræðibraut alfarið með nemendum bóknáms-
sviðs.

4. Fósturnámsbraut.
Fósturnámsbraut er ætluð þeim sem búa sig undir að vinna uppeldisstörf á

dagvistarheimilum og uppeldisstofnunum fyrir börn.
Gert er ráð fyrir að þetta sé tveggja til fjögurra ára námsbraut sem veiti nám

til fósturstarfa á dagvistarheimiIunum. Tveggja ára námið er ætlað fólki sem kýs
stutta hagnýta námsbraut til starfa við ýmis aðstoðarstörf á dagvistarheimilum, í

skólum og á uppeldisstofnunum eða í tengslum við þær.

58



Fjögurra ára nám á brautinni ætti að veita undirbúning til almennra fóstur-
starfa á venjulegum dagvistarstofnunum, en framhaldsnáms verði krafist af þeim
sem taka að sér deildarstjórn eða forstöðu dagvistarheimila eða vinna á stofn-
unum fyrir börn með sérþarfir. Fer það eftir eðli starfs, hvort krafist verði eins
eða tveggja ára framhaldsnáms. Fósturnámið sjálft lengist um eitt ár frá því sem
nú er, en gert er ráð fyrir að námið hefjist að grunnskóla loknum, sem er minna
undirbúningsnám en nú er krafist, en við bætist svo framhaldsnámið, þannig að
það tekur orðið 6 ár frá grunnskólaprófi að ljúka fullnaðarnámi, sem er hliðstæður
námstími og þeirra sem ljúka tveggja til þriggja ára háskólanámi.

Þessi námsbraut ætti einnig vel að henta fólki sem komið er til starfa en vill
auka við menntun sína. Brautin á að sjálfsögðu margt sameiginlegt með öðrum
námsbrautum sviðsins að því er nám varðar, og því væri unnt að koma við sam-
kennslu milli námsbrauta.

5. Þroskaþjálfabraut.
Námi þroskaþjálfa er skipað hér á uppeldissvið. Þetta nám hefur verið tengt

námi heilbrigðisstétta. Nefndin leggur til að þessu sé breytt vegna þess að þroska-
þjálfar starfa nú í vaxandi mæli við uppeldisstofnanir fyrir þroskaheft börn og
starf þeirra því meira uppeldisstarf en hjúkrunarstarf. Nám þroskaþjálfa er lengt
um eitt ár og bætt er við framhaldsnámi, sem gæti verið eitt eða tvö ár, og sam-
eiginlegt framhaldsnámi fyrir fóstrur. Gert er ráð fyrir að nám þroskaþjá1fa fari
fram að hluta til á stofnunum, sjá skýringarmynd bls. 60.
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Uppeldissvið
Dæmi um námsleiðir

Skólaár 10 11 12 13

Grunnskól

Félagsmálabraut
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UppeldissviG
Dæmi um námsleiðir

Skólaár I 10 11 12 13

Félagsmálabraut

Helstu nýmæli 1 námi á námssviðinu sýnd með rauðum reitum.
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VIÐSKIPTASVIÐ
Á viðskiptasvið hefur nefndin skipað námsbrautum, sex talsins, sem allar

eiga að gegna Því hlutverki að veita menntun er nýtist í viðskiptalífinu, svo sem
við afgreiðslu-, skrifstofu-, bókhalds- eða stjórnunarstörf. Sumar námsbrautirnar
eru nýjar, aðrar eiga hliðstæðu í skólakerfi okkar.

Nefndin gerir tillögur um tvenns konar skipan náms, annars vegar venjulegt
nám í skóla og hins vegar að saman fari verkþjálfun á vinnustað og bókleg kennsla
í skóla. Lengd námsins er frá einu ári og upp í fjögur ár, eftir því að hvaða náms-
lokum er stefnt. Brautirnar eru þó tengdar á þann veg að unnt er að byggja ofan á
þær styttri og ljúka 4ra ára námi. ÞÓ ber þess að geta að hinum sameiginlega náms-
kjarna fyrsta árs er skipt á tvö ár á verknámsbrautum.

Viðskiptasvið greinist sem hér segir:
1. Verslunarbraut er tveggja ára verknámsbraut. Námið fer bæði fram í skóla

og á vinnustað með verkþjálfun og verklegri kennslu. Gert er ráð fyrir að nem-
endur geti farið inn á námsbrautina að loknu grunnskólaprófi. Bóknámskjarna má
taka í önnum en honum er, sem áður greinir, skipt í tvö ár, en námslok geta verið
eftir fyrra árið, ef þess er óskað. Námið er ætlað þeim sem sérhæfa vilja sig til
verslunarstarfa.

2. Banka- og tryggingabraut er ætluð nemendum sem vilja búa sig undir störf
í bönkum og tryggingastofnunum. Sama skipan er á námi og á verslunarbraut, þ. e.
að hluti námsins er verkleg þjálfun í starfi og skipulegt nám í skóla. Námið í skól-
anum ætti að skipuleggja með hliðsjón af þeim námsþáttum sem best henta i starf-
inu. Bankarnir hafa rekið skóla fyrir fastráðið starfsfólk sitt og á þann hátt reynt
að bæta menntun fólksins. En svo mikill fjöldi fólks vinnur nú í bönkum og hjá
tryggingafélögum að full ástæða er til þess að bjóða upp á í almenna skólakerfinu
námsbraut, sem nýtist fólki til starfa í bönkum og hjá tryggingafélögum.

3. Póst- og tolla braut er þriðja sérhæfða verknámshraut viðskiptasviðs. Hún
er skipulögð með sama hætti og hinar tvær framantöldu. Póstur og simi hefur rekið
skóla fyrir póstmenn og tollstjóraembættið hefur rekið skóla fyrir starfsmenn
tollsins. Nefndin leggur til að nám sem henti til þessara starfa verði veitt á fram-
haldsskólastiginu en verkþjálfunin fari fram á vinnustað eins og að framan er
greint.

4. Skrifstofu- og stjórnunarbraut.
Nefndin leggur til að á námsbraut þessari verði um að velja tveggja eða þriggja

ára nám eftir því hvort stefnt er að undirbúningi til almennra skrifstofustarfa eða
að stjórnunarstörfum sérstaklega. Leiðin inn í þetta nám liggur í gegnum grunn-
nám viðskiptasviðs eða verslunarbraut. Þetta nám er hugsað vera hliðstætt því
námi, sem veitt hefur verið í Verslunarskóla Íslands og Samvinnuskólanum að
Bifröst, og ætti að ljúka með verslunarprófi að loknu tveggja ára námi. Tveggja
ára námið miðaðist þá einkum við almenn skrifstofustörf, en þriggja ára námið
miðaðist þá við undirbúning til vandasamari skrifstofustarfa og skrifstofustjórn
i fyrirtækjum þar sem ekki er krafist háskólamenntunar til starfa.

5. Almenn viðskiptabraut er 4ra ára námsbraut og miðar að undirbúningi til
háskólanáms. Hliðstæða þessarar námsbrautar er í lærdómsdeild Verslunarskóla
íslands.

Nám á þessari braut ætti að mestu leyti að geta fallið að námi á almennri bók-
námshraut og þess vegna ætti að vera mögulegt að kenna saman nemendum á þess-
um námsbrautum.
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YiðskiplaSYið
Dæmi um námsleiðir

Skólaár I 10 11 12 13

Grunnskóli .

Verslunarbraut

Helstu nýmæli f námi á námssviðinu sýnd með rauðum reitum.
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UM SKÚLASKIPAN, NEMENDAFJÖLDA OG VERKEFNI
EINSTAKRA SKÚLASTAÐA

Nokkur almenn atriði.
Hér á eftir verður reynt að gefa nokkra hugmynd um líklegan nemendafjölda

í framhaldsskólum og hugsanlega skiptingu hans á skólastaði. Það skal tekið fram
að forsendur þær sem byggt er á eru ekki nægilega kannaðar og því ekki um að
ræða nákvæmar tölur hvorki í heild né á einstökum stöðum eða námsbrautum.
Þrátt fyrir það ætti þetta yfirlit að gefa allgóða mynd af þeim möguleikum sem
kerfið gefur að þvi er varðar skipulag í framkvæmd og jafnframt stuðla að því
að unnt sé að gera sér grein fyrir stöðu og þróunarhorfum einstakra skóla og skóla-
staða.

Eins og getið er um hér að framan, þar sem drepið er á verkefni einstakra
skóla, mun kostnaður af framkvæmd skólahalds ráðast í veigamestu atriðum af
skipulagi námsins og er þar bent á þætti svo sem stærð námshópa og nýtingu á
húsnæði og búnaði, einkum til kennslu og þjálfunar i verklegum greinum. Nauð-
synlegt er að settar verði reglur til viðmiðunar um þessi atriði til þess að tryggja
hagkvæma framkvæmd en slíkar reglur hljóta að byggjast á ítarlegri könnun.

Ber því að taka eftirfarandi hugmyndir um fjölda nemenda og skiptingu hans
á skólastaði með fyrirvara um síðari breytingar, þegar fyllri upplýsingar liggja
fyrir.

Áður en vikið er að nemendafjölda skal bent á nokkur atriði sem hafa verður
i huga.

a) Tengsl við grunnskóla.
Gert er ráð fyrir að framhaldsskóli starfi sem sjálfstæð stofnun eða í

tengslum við grunnskóla eftir aðstæðum. Hið síðarnefnda á einkum við fá-
mennari staði, þar sem vart er ráð fyrir því gerandi að um verði að ræða sér-
stakar stofnanir, heldur verði aðstaða og kennslukraftar nýtt sameiginlega
með grunnskólanum. Framhaldsnám á þessum stöðum verður því að nokkru
háð því, hvernig til tekst með uppbyggingu grunnskólans. Hér skiptir stærð
skólanna verulegu máli, t. d. hvort síðustu aldursárgangar þeirra eru það fjöl-
mennir, að þeir ásamt framhaldsnáminu geti staðið undir nægilegum fjölda
sérhæfðra kennara. Hugmyndir nefndarinnar um framhaldsnám á einstökum
stöðum eru í meginatriðum miðaðar við, að skólaskipan á grunnskólastigi verði
sem næst með þeim hætti, sem gert er ráð fyrir í tillögum ráðuneytisins um
skiptingu landsins í skólahverfi frá því í desember 1975. Verulegar breytingar
frá þeim kunna að leiða til þess að framhaldsnám á sumum þeim stöðum, sem
hér er reiknað með, reynist óraunhæft.

b) Héraðsskólar.
Í hugmyndum þessum er miðað við að nýtt verði sem best það húsnæði sem

fyrir er til skólahalds, þ. ám. héraðsskólarnir. Ljóst er þó, að sumir þeirra
eru þannig í sveit settir, að það skapar verulegan vanda að nýta aðstöðu þeirra
til fullnustu, án þess að brjóta gegn skynsamlegu skipulagi að öðru leyti. Þessa
gætir þegar að því er varðar suma skólana og þarf að hyggja náið að fram-
tiðarhlutverki þeirra, þegar teknar verða ákvarðanir sem geta haft áhrif á stöðu
þeirra.

Ástæður til þess vanda, sem að þessum skólum steðjar nú og kemur fram
í þverrandi aðsókn, eru fyrst og fremst þær að uppbyggingu grunnskóla á veg-
um sveitarfélaga hefur fleygt verulega fram og taka þeir nemendur sem áður
sóttu héraðs skólana án þess að nýr starfsvettvangur hafi myndast fyrir þá.
Reynt hefur verið að byggja upp i skólum þessum framhaldsnám i formi fram-
haldsdeilda, en aðsókn hefur víðast verið takmörkuð.
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Augljóst er að nýting skólanna fyrir framhaldsnám er verulegum ann-
mörkum háð. Húsnæði flestra þeirra miðast við kennslu 5-7 bekkjardeilda og
vistun 100-140 nemenda og kennara þeirra. Á eðlilegu aðdráttarsvæði skól-
anna, sem í flestum tilfellum má telja að sé ein eða tvær næstu sýslur, er fjöldi
unglinga í aldursárgangi yfirleitt 30-40, að frátöldum unglingum á þéttbýlis-
stöðum þar sem ætla má að framhaldsnám verði. Skólarnir geta þvi rúmað 3-5
heila árganga af svæðinu. Hins vegar er óframkvæmanlegt að skólar með svo
fáa nemendur í hverjum árgangi og í heild bjóði upp á þá breidd i námi og
þann fjölda mismunandi námsbrauta sem ætla má að unglingarnir leiti eftir.
Með því að sérhæfa skólana, þ. e. að ætla þeim kennslu á fáum námsbrautum
verður að visa hluta af nærsveitanemendum frá, en í staðinn yrðu skólarnir að
leita nemenda lengra að, af svæðum annarra héraðsskóla eða frá þéttbýlisstöð-
um, sem rýra myndi þegar takmarkaða möguleika þar á uppbyggingu fram-
haldsnáms. Eins eru sérhæfingunni takmörk sett að því er varðar sérbúnað í
húsnæði og sérmenritaða kennslukrafta, sem hætt er við að nýtist illa í svo
fámennum stofnunum.

Annar kostur er að stækka skólana til þess að skapa rúm fyrir fjölbreyttari
kennslu. Telja má þá leið útilokaða þar sem hún fær þvi aðeins staðist, að ekki
verði byggt upp framhaldsnám á þéttbýlisstöðum landsbyggðarinnar, en nem-
endum þaðan visað í héraðsskólana. Auk þess að ganga þvert á þá stefnu að
gera nemendum' kleift að sækja skóla frá heimilum eins lengi og við verður
komið, yrði þessi kostur dýrari en flestir aðrir.

Þá má og benda á að hæpið kann að vera að tilætlaður árangur náist með
framangreindum leiðum. Reynsla undanfarandi ára sýnir að nemendur leita ekki
siður á þéttbýlisstaðina til náms en í heimavistarskóla, ef þeir á annað borð
þurfa að leita frá heimilum sínum

Í eftirfarandi hugmyndum hefur því verið við það miðað, að skólar þessir
verði ekki stækkaðir frá því sem nú er og að þeir gegni a. m. k. um hríð hlut-
verki grunnskóla og framhaldsskóla samtímis. Er gert ráð fyrir að þeir hafi
8. og 9. bekk grunnskóla fyrir ákveðið svæði og til viðbótar eina eða fleiri
deildir á framhaldsskólastigi, þ. e. á fyrsta og öðru ári þess, þar sem gert er
ráð fyrir að námsefni hinna ýmsu námsbrauta verði að vissu marki sameiginlegt
og kennsla fámennra aldursárganga ekki eins óhagkvæm og á siðari árum
skólastigsins. Verkefni hinna einstöku héraðsskóla yrðu nokkuð mismunandi
eftir aðstæðum.

e) Hússtjómarskólar.
Við það er miðað að rekstur hússtjórnarskóla í þeirri mynd sem hann

hefur verið breytist og hússtjórnarkennslan færist í auknum mæli til annarra
stofnana. Unnt ætti að vera að sameina hússtjórnarskólana öðrum skólastofn-
unum en sumstaðar virðist þó eðlilegt, að húsnæði þeirra verði ráðstafað til
annarra verkefna t. d. á Staðarfelli, Löngumýri og Laugalandi í Eyjafirði.

d) Bændaskólar.
Eins og fram kemur í tillögum nefndarinnar er gert ráð fyrir búfræði-

braut í hinum samræmda framhaldsskóla, sem m. a. kæmi inn á það fræðslusvið
sem nú er rækt i bændaskólunum. Hlutverk þeirra myndi því líklega breytast
á þann veg, að þeir sinntu fyrst og fremst hinum síðari og sérhæfðari áföngum
námsins svo og búvisindanámi. Fyrri áfanga námsins, svo og verkþjálfun, ættu
nemendur að geta tekið víðar. Efamál virðist að rétt sé að fjölga bændaskólun-
um, eins og nú er fyrirhugað með nýjum bændaskóla á Suðurlandi. Má benda á
möguleika á að koma upp búfræðinámi i Skógum, að Laugarvatni eða á Sel-
fossi með verkkennslu og þjálfun á nálægum stöðum, þar sem aðstaða er fyrir
hendi án þess mikla tilkostnaðar sem því fylgir að byggja upp skóla frá grunni.
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e) Iðnskðlar,
Gert er ráð fyrir að iðnfræðsla verði sameinuð öðru framhaldsnámi á við-

komandi stöðum. Undantekning yrði þó líklega Iðnskólinn í Reykjavík sök-
um stærðar hans, en hann mundi þá starfa innan samvirks skipulags með nær-
liggjandi skólastofnunum. Einnig má ætla, að hans hlutverk verði að hafa á
boðstólum þær iðnbrautir, sem mest þurfa á sérhæfðri aðstöðu að halda og
þeim sem fásóttastar eru og yrðu því ekki fyrir hendi annars staðar.

f) Menntaskólar.
Eins og fram kemur í tillögum nefndarinnar er gert ráð fyrir að almennt

bóknámssvið framhaldsskólans svari í stórum dráttum til menntaskólanáms
eins og það er nú, þ. e. á því sviði verði námsbrautir sem ekki veita starfs-
réttindi eða undirbúning undir ákveðin störf, en miðast fyrst og fremst við
undirbúning undir áframhaldandi nám. Að þessu leyti getur starfssvið núver-
andi menntaskóla haldist að mestu óbreytt, þar sem ekki kemur annað til sem
kann að hafa áhrif á það.

Þær breytingar, sem lagt er til að gerðar verði, munu þó líklega hafa nokkur
áhrif á starfsgrundvöll menntaskólanna. Í stað þess að menntaskólarnir eru
nú svo til einu námsbrautirnar sem leiða til háskólanáms, er gert ráð fyrir
að því marki verði einnig náð af öðrum námsbrautum með þeirri viðbót náms-
áfanga sem nauðsynlegir verða taldir. Einnig er gert ráð fyrir að unnt verði
að dreifa almennu bóknámi meira en gert hefur verið, einkum fyrstu áföngum
þess. Þetta tvennt ætti annars vegar að leiða til þess, að eftirspurn eftir námi
í sérstökum menntaskólum minnki og hins vegar að breyta eftirspurninni á
þann veg að færri leiti eftir fyrstu áföngum almenns bóknáms í menntaskólum
en síðari áföngunum. Það gæti því í vaxandi mæli orðið hlutverk núverandi
menntaskóla að taka við nemendum sem lokið hafa fyrstu áföngum almenns
bóknáms á öðrum námsbrautum eða í minni skólum og sjá þeim fyrir þeim
námsáföngum sem þá skortir til að hefja nám á háskólastigi.

Ekki er þó gert ráð fyrir að hið sama geti gilt um alla núverandi mennta-
skóla. Líklegt er að framangreint geti átt við menntaskólana i Reykjavík og
Menntaskólann á Akureyri nreð skipulegri verkefnaskiptingu milli þeirra og
annarra skólastofnana á þessum stöðum. Eðlilegt virðist að á ísafirði verði
sameinað í eina stofnun allt framhaldsskólanám þar og á Egilsstöðum verði
sömuleiðis skólastofnun með breiðara starfssviði en almennu bóknámi. Á Laug-
arvatni ætti að vera hægt að sameina í eina stofnun þá framhaldsskóla sem
þar starfa nú, e. t. v. að Íþróttakennaraskólanum undanskildum, og nýta að-
stöðu þar betur og auka námsframboðið. Með stofnun Menntaskólans i Kópa-
vogi var stefnt að fjölbreyttara námsframboði sem orðið gæti i einni stofnun
eða í samvinnu fleiri skóla.

g) Aðrir framhaldsskólar.
Um framtíðarskipan annarra framhaldsskóla, sem flestir miða starf sitt

við þröngt sérsvið og starfsréttindi, mun fara eftir aðstæðum og hlutverki skól-
anna. Búast má við að dreifing námsins og áfangaskipting muni hafa þau áhrif
á þróun þeirra, að þeir verði að miða starf sitt við að taka við nemendum,
sem lokið hafa fyrstu áföngum námsins annars staðar, e. t. v. hlotið takmörkuð
starfsréttindi. Skapar þetta þörf fyrir mjög sveigjanlegt skipulag kennslu, t. d.
í formi tiltölulega stuttra námskeiða. Í sumum tilvikum kann að verða unnt
að færa allt sérnámið inn í stofnanir með fjölþætt verkefni svo sem fjölbrauta-
skóla, þó í öðrum tilvikum verði nauðsynlegt að halda áfram með sérskóla
vegna sérhæfingar námsins og til að taka við nemendum úr minni skólunum.
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h) Verknám í skólum.
Á síðustu árum hefur verknám í skólum verið mjog til umræðu, einkum

að því er iðnnám varðar, og hefur það í sumum tilvikum leyst meistarakerfið
af hólmi að hluta til eða að öllu leyti. Ekki liggur þó fyrir sú reynsla af verk-
námi í skólum hér á landi að alhæfa megi út frá henni. t þessu sambandi er að
mörgu að hyggja og skal fátt eitt nefnt.

ÞÓ verknám í skóla hafi ýmsa ótvíræða kosti fram yfir meistarakerfið
fylgja því annmarkar sem ekki verður litið fram hjá. Ekki er unnt, nema
að nokkru leyti, að búa til í skóla þær aðstæður sem mæta nemendum á
vinnustöðum og hætta er á að fram komi tilhneiging til einangrunar og
stöðnunar.
Kostnaður við verknám í skóla er mjög mikill, bæði stofn- og rekstrar-
kostnaður, sökum þess hve mikils þarf við í húsnæði og búnaði og hve
smáar kennslueiningar þurfa að vera.
Verknám f skóla krefst mikillar samþjöppunar, þar sem ekki verður unnt
að koma upp og starfrækja þá aðstöðu sem til þarf nema á fáum stöðum
á landinu. Ætla má t. d. að fyrir grunnnám í tré- eða málmiðnum þurfi um
20000 íbúa til þess að fullnýta lágmarksaðstöðu fyrir verknám fskóla.
Þegar grunnnámi sleppir og sérgreining hefst þarf enn meira til.

M. a. af framangreindum ástæðum leggur nefndin til að á þessu sviði verði
tryggt svigrúm til frekari þróunar og reynslu með því, að auk framantalinna
kosta verði tekin upp skipuleg samvinna skóla og atvinnufyrirtækja um menntun
og þjálfun nemenda. Augljóst er að ekki gildir hið sama í þessu efni fyrir allar
starfsgreinar og ekki þarf hið sama heldur að gilda fyrir alla sem leggja stund
á nám með sama lokamarki. Nefndin gerir því ráð fyrir að í meginatriðum verði
um tvær leiðir í iðnnámi að ræða, þ. e. leið í gegnum bóknám og verklegt grunn-
nám í skóla með frekari verklegri þjálfun i atvinnufyrirtækjum eða leið þar
sem skólinn annist hið bóklega nám en allur verklegi þátturinn fáist hjá atvinnu-
fyrirtækjum. Hins vegar leggur nefndin áherslu á að verknám sem fer fram
utan skóla verði skipulagt af skólunum og undir eftirliti þeirra.

i) Nýjar námsbrautir.
Að því leyti sem tillögur nefndarinnar fela í sér nýjar námsbrautir er ekki

gert ráð fyrir að stofnaðir verði sérskólar fyrir þær, en þeim verði komið upp
við hlið annarra í þeim skólum sem fyrir eru. Um þær, svo og sumt annað nám
sem fyrir er, kann að koma í ljós að nauðsyn sé að safna nemendum á þeim
brautum saman á fáa eða jafnvel einn stað. Auk þess sem einhverjir núverandi
sérskólar fengju slík hlutverk er eðlilegt, að hinir almennu skólar hafi með
sér verkaskiptingu að þessu leyti.

Lausleg áætlun um nemendafjölda og skiptingu hans á námsbrautir.
Nemendafjöldi er áætlaður þannig að gert er ráð fyrir að hver aldursárgangur

sé 2,1% af íbúafjölda, nema í Reykjavík 1,9%. Miðað er við íbúafjölda 1. desember
1974. Fjöldi í árgangi verður þá svipaður og verið hefur síðustu ár. Þá er gert ráð
fyrir að sókn í það nám, sem hinn samræmdi framhaldsskóli nær til, verði þannig:

1. námsár sæki 85% árgangs
2. námsár sæki 70% árgangs
3. námsár sæki 55% árgangs
4. námsár sæki 30% árgangs
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Ekki hefur verið áætluð skipting nemenda á hin 8 námssvið, en stuðst er við
mun grófari skiptingu sem er þannig:
a) Almennt bóknám án sérstakrar starfsmenntunar.
b) Nám sem miðar að starfsmenntun í ýmsum þjónustugreinum.
e) Nám sem miðar að starfsmenntun í iðn, iðju og tæknigreinum.

Skipting nemenda eftir þessum meginsviðum og námsárum er áætluð þessi
hundraðshlutum af áætluðum árgangi:

a) almennt bóknám .
b) starfsnám í þjónustugreinum .
e) starfsnám í iðn, iðju og tækni ..

Samtals

1. nAmsAr

25%
30%
30%
85%

2. nAmsAr 3. námsár 4. námsár
20% 20% 20%
25% 15% 5%
25% 20% 5%_.:.-.:..:=-----

70% 55% 30%

Áætlaður heildarfjöldi nemenda, sbr. töflu hér á eftir, er miðaður við þessar
forsendur:

1. námsár 2. námsár 3. námsár 4. námsár Alls
a) almennt bóknám ............... 1093 874 874 874 3715
b) starfsnám í þjónustugreinum .... 1311 1093 656 219 3279
e) starfsnám í iðn, i~ju og tækni .. 1311 1093 874 219 3497

Samtals 3715 3060 2404 1312 10491

Hér á eftir fer yfirlit yfir hugsanlega skiptingu nemenda á skólastaði. Hefur
landinu verið skipt eftir fræðsluumdæmum, með þeim frávikum að vegna sam-
gangna er nemendum lll' A-Barðastrandarsýslu ætluð samleið með nemendum af
Vesturlandi, nemendum úr Strandasýslu með nemendum af Norðurlandi vestra og
nemendum af Seltjarnarnesi, Mosfellshreppi, Kjalarnesi og Kjós með nemendum
úr Reykjavik, og gert er ráð fyrir að á hverju svæði verði skólahald skipulagt sem
ein heild, auk þess sem það falli inn í hinn almenna skipulagsramma tíllagnanna.

Það skal tekið fram, að fjöldi nemenda á hverju svæði og hverjum stað er við
það miðaður, að nemendur leiti eftir menntun innan svæðisins ef hún er í boði þar.
Eins og reynslan sýnir er ekki hægt að treysta þessari forsendu fullkomlega af ýmsum
ástæðum og gera má ráð fyrir tilfærslu nemenda á ýmsa lund.

Þar sem forsenda þess, að framhaldsnám dafni á fámennari svæðunum, er að
nemendur sæki ekki burt nema möguleikar innan svæðisins séu fullnýttir, er mikil-
vægt að náin samvinna sé milli skóla innan hvers svæðis um skipulag náms, þannig
að tryggt sé að nemendur geti flutt sig þar snurðulaust milli skóla eftir því sem við-
komandi námsbraut krefst.

Framhaldsskólasvæði, íbúafjöldi 1. des. 1974, áætluð stærð aldursárgangs
2,1% af íbúafjölda, nema á svæði F. 10 1,9%.

F.l Vesturland og A-Barðastr.s. . .
F.2 Vestfirðir nema A-Barðastr.s. og Strandasýsla .
F.3 Norðurland vestra og Strandas. . .
F.4 Norðurland eystra .
F.5 Austurland " , .. " .
F.6 Suðurland .
F.7 Reykjaneskjördæmi án Seltjarnarness, Mosfells-,

Kjalarnes- og Kjósarhrepps .
F.8 Reykjavík, Seltjarnarnes, Mosfells-, Kjalarnes- og

Kjósarhreppur .

Fjöldi lMa
1.12. 1974

14315
8308

11269
23572
11919
18529

Áætlaður f,töldi
i árg. 16-19 ára

301
174
237
495
250
389

83039526

89190
216628

1695
4371
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Áætluð skipting nemenda á skólastaði - framhaldsskólastig.
Svæði F.l 1. ár 2. ár 3. ár 4. ár Samtals

Akranes .............. 91 113 168 62 (30) F.8 434
Borgarnes ............ 42 25 67
Reykholt .............. 38 20 58
Stykkishólmur ........ 54 56 110
Ólafsvík .............. 34 34

259 214 168 62 (30) F.8 703
Svæði F.2

Patreksfj örður ........ 24 24
Núpur ................ 30 30
ísafjörður ............ 94 121 95 35 (17) F.8 345

148 121 95 35 (17) F.8 399
Svæði F.3

Reykir ................ 48 20 68
Blönduós ............. 42 39 81
Sauðárkrókur ........ 74 107 130 47 (24) F.4 358
Siglufjörður .......... 37 37_ ....._~-

201 166 130 47 (24) FA 544
Svæði F.4

Ólafsfjörður .......... 23 23
Dalvík ................ 37 37
Akureyri .............. 252 257 248 149+50 906+50
Húsavík .............. 67 72 26 165
Laugaskóli ............ 45 20 65

424 349 274 149+50 1196+50
Svæði F.5

Egilsstaðir ............ 101 94 91 50 (13) FA 336
Neskaupstaður ........ 71 88 50 (13) F.4 209
Eskifjörður ........... 19 19
Höfn ................. 32 32

223 182 141 50 (26) FA 596
Svæði F.6

Skógar ................ 37 37
Selfoss ................ 161 155 122 37 (24) F.8 475
Vestm.eyjar .......... 78 64 32 (10) F.8 174
Laugarvatn ............ 57 51 58 41 (6) F.8 207

333 270 212 78 (40) F.8 893
SvælUF.7

Keflavík .............. 210 174 137 50 (24) F.8 571
Hafnarfj örður ......... 230 208 181 66 (32) F.8 685
Garðabær ............. 48 22 70
Kópavogur ............ 216 177 139 51 (26) F.8 583

704 581 457 167 (82) F.8 1909
Svæði F.8

Reykjavík, Seltjarnarnes,
Mosfellssveit .......... 1440 1181 929 507+170 4057+170
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Tölur í svigum tákna þann fjölda nemenda sem áætlað er að fari áfram í námi,
en ekki sé boðið upp á nám á viðkomandi stað. Fyrir aftan svigann er tilgreint það
svæði, sem ætlað er að nemandi sæki til áframhaldandi náms, þ. e. Akureyrar eða
Reykjavíkur, og kemur samtala þessara nemenda fram þar sem viðbót við nemendur
af heimasvæðinu. Er hér um að ræða nemendur í mjög sérhæfðu námi svo sem tækna-
námi o. fl.

Um einstök svæði.
Í sambandi við námsbrautatáknin í þeim yfirlitum sem hér fara á eftir ber að

hafa í huga, einkum að því er varðar fámennari staði, að í ~'msum tilvikum getur
orðið um að ræða samkennslu nemenda af mismunandi námssviðum þótt sýnd sé
einungis ein tegund námsbrauta (a, b eða e).

F.1 Vesturland og A-Barðastrandarsýsla.
Gert er ráð fyrir að miðstöð svæðisins verði á Akranesi, þar sem allt framhalds-

nám yrði stjórnunarlega í einni stofnun. Sameinaðir yrðu iðnskólinn og það fram-
haldsnám sem nú er við gagnfræðaskólann og aukið við það eftir því sem aðstæður
leyfa. Auk þeirra staða, sem tilgreindir eru, myndi bændaskóli starfa á Hvanneyri.
Ekki er miðað við, að húsmæðraskólarnir á Varmalandi og Staðarfelli verði nýttir
sérstaklega fyrir framhaldsnám nemenda af þessu svæði. Ekki er gert ráð fyrir að
framhaldsnámið verði í sérstökum stofnunum nema á Akranesi a. m. k. þegar fram
í sækir. Annars staðar yrði það í tengslum við grunnskóla. Námsbrautir á einstökum
stöðum eru áætlaðar þessar:

1. ár 2. ár 3. ár 4. ár
Akranes ............. abc abc abc a
Borgarnes ............ abc b
Reykholt ............. ab a
Stykkishólmur ........ abe be
Ólafsvík .............. be

Akranes Miðstöð svæðisins með 1.--3. námsár á brautum b' og e og
1.-4. námsár á brautum a. Nemendur sæki að jafnaði til
Akraness þegar möguleika þrýtur annars staðar á svæðinu.
Skipting nemenda:

a)
b)
e)

1. Ar
27
32
32

2. ár
42
27
44

S. ár
62
45
61

4. ár
62

Borgarnes Nemendur úr kauptúninu og nágrenni og uppsveitum á
brautum c. 1. árs nám á brautum a og e. 1.-·2. árs nám á
brautum b. Skipting nemenda:

1. ár 2. Ar
a) 10
b) 12 25
e) 20

Reykholt Nemendur úr uppsveitum Borgarfjarðar, Dölum og Snæ-
fellsnesi að hluta. 1. og 2. árs nám á brautum a og 1. árs
nám á brautum b. Skipting nemenda:

1. Ar 2. Ar
a) 20 20
b) 18
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Stykkishólmur Nemendur úr kauptúninu, Snæfellsnesi og Dölum að hluta.
1. árs nám á brautum a. 1.-2. árs nám á brautum b og c.
Skipting nemenda:

a)
b)
e)

1. ár
20
12
22

24
32

2. ár

Ólafsvik Nemendur úr kauptúnum á Snæfellsnesi öðrum en Stykkis-
hólmi. 1. árs nám á brautum b og e. Skipting nemenda:

1. Ar
17
17

b)
e)

F.2 Vestfirðir að undanskildum A-Barðastrandarsýslu og Strandasýslu.
Gert er ráð fyrir að miðstöð svæðisins verði á ísafirði þar sem sameinaðir yrðu

í eina stofnun menntaskóli, iðnskóli og húsmæðraskóli, sem einnig tæki við því
námi ofan grunnskóla, sem nú er við gagnfræðaskóla á staðnum, svo og þeirri við-
bót, sem til gæti komið. A Patreksfirði yrði framhaldsnámið tengt grunnskólanum
og skólinn á Núpi myndi einnig vera með grunnskóladeildir. Námsbrautir á hverjum
stað fyrir sig eru áætlaðar þessar:

Ísafjörður ., .
Patreksfjörður .
Núpur .

1. ár

abc
be

ab

2. ár
abc

3. ár
abc

4. ár
a

Ísafjörður Miðstöð svæðisins með 1.-~3.árs nám á brautum b og e og
1.-4. árs nám á brautum a. Skipting nemenda:

1. ár 2. ár 3. ár 4. Ar
a) 25 35 35 35
b) 29 43 26
e) 40 43 34

Patreksfjörður Nemendur úr V-Barðastrandarsýslu. 1. árs nám á brautum
b og c. Skipting nemenda:

1. ár
12
12

b)
e)

Núpur Nemendur úr V-Ísafjarðarsýslu og V-Barðastrandarsýslu. 1.
árs nám á brautum a og b. Skipting nemenda:

1. ár
19
11

a)
b)

F.3 Norðurland vestra og Strandasýsla.
Gert er ráð fyrir að miðstöð svæðisins verði á Sauðárkróki, þar sem framhalds-

nám yrði í einni stofnun, sem a. m. k. um sinn yrði í tengslum við grunnskóla.
Sami háttur yrði hafður annars staðar á svæðinu. Miðað er við að Húsmæðra-
skólinn á Löngumýri verði lagður niður, en sú stofnun sem annast mundi allt fram-
haldsnám á Blönduósi tæki við verkefnum og húsnæði kvennaskólans þar. Gert
er ráð fyrir að Bændaskólinn á Hólum starfi áfram en í ýmsum greinum ætti sam-
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vinna við framhaldsskólann á Sauðárkróki að vera möguleg. Námsbrautir á hverjum
stað fyrir sig eru áætlaðar þessar:

1. ár 2. ár 3. ár 4. ár
Sauðárkrókur ......... abc abc abc a
Reykjaskóli .......... abc a
Blönduós ............. abc be
Siglufjörður .......... abc

Sauðárkrókur Miðstöð svæðisins með 1.-3. árs nám á brautum b og e og
1.-4. árs nám á brautum a. Skipting nemenda:

a)
b)
e)

1. ár
22
26
26

2. ár
27
40
40

3. ár
47
35
48

4. ár
47

Reykjaskóli Nemendur úr Strandasýslu og V-Húnavatnssýslu. 1. árs
nám á brautum a, b og e og 2. árs nám á brautum a. Skipt-
ing nemenda:

a)
b)
e)

1. ár
14
17
17

2. ár
20

Blönduós .......•... Nemendur úr A-Húnavatnssýslu og að hluta úr V-Húna-
vatnssýslu og Strandasýslu. 1.árs nám á brautum a og 1.-2.
árs nám á brautum b og c. Skipting nemenda:

1. ár 2. ár
a) 12
b) 15 19
e) 15 20

Siglufjörður Nemendur úr kaupstaðnum. 1. árs nám á brautum a, b og e.
Skipting nemenda:

a)
b)
e)

1.U
11
13
13

F.4 Norðurland eystra.
Miðstöð svæðisins yrði Akureyri. Auk þess er gert ráð fyrir, að þangað sæki

nemendur af Norðurlandi vestra og Austurlandi, sem ekki fá á þeim svæðum lokið
mjög sérhæfðu námi. Gera má ráð fyrir að framhaldsskólastofnanir á Akureyri
yrðu tvær. Annars vegar menntaskólinn, sem annast myndi áfram almennar bók-
námsbrautir, og hins vegar ný stofnun fyrir aðrar brautir sem til kæmu við sam-
einingu alls annars framhaldsskólanáms á staðnum.

Í kaup stöðunum Ólafsfirði og Dalvík er þrátt fyrir fáa nemendur gert ráð fyrir
eins árs framhaldsnámi m. t. t. þess að nemendur geti sótt nám frá heimilum sínum.
Á Húsavík og Laugum er gert ráð fyrir námsaðstöðu fyrir nemendur úr Þingeyjar-
sýslum, sem í sumum tilvikum lykju síðan námi sínu á Akureyri. Í öllum kaup-
stöðum yrði framhaldsnámið tengt grunnskólunum og á Laugum er gert ráð fyrir
sameiningu héraðsskólans og húsmæðraskólans. Námsbrautir á hverjum stað fyrir
sig eru áætlaðar þessar:
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Akureyri .
Ólafsfjörður .
Dalvík .
Húsavík .
Laugar .

1. ár

abc
abc
abc
abc
ab

abc
b

2. ár
abc

3. ár
abc

4. ár
abc

e

Akureyri Miðstöð svæðisins og að auki safnstaður fyrir Norður- og
Austurland. 1.-4. árs nám á brautum a, b og c. Skipting
nemenda:

a)
b)
e)

1. ár

74
89
89

Ólafsfjörður

2. ár
73
92
92

3. ár
100
74
74

4. ár
100
50
50

Nemendur úr kaupstaðnum. 1. árs nám á brautum a, b og e,
Skipting nemenda:

1. Ar
a) 6
b) 8
c) 9

Dalvík Nemendur úr kaupstaðnum og nágrenni. 1. árs nám á braut-
um a, b og c. Skipting nemenda:

1. ár
a) 11
b) 13
e) 13

Húsavík Nemendur úr kaup staðnum, S- og N-Þingeyjarsýslum. 1.-
2. árs nám á brautum a og b. 3. árs nám á brautum c. Skipt-
ing nemenda:

1. ár
a)
b)
e)

13
15
39

Laugaskóli

2. ár
27
12
33

3. ár

26
Nemendur úr S- og N-Þingeyjarsýslum. 1. árs nám á braut-
um a og b. 2. árs nám á brautum b. Skipting nemenda:

a)
b)

1. ár
21
24

2. ár

20

F.5 Austurland.
Gert er ráð fyrir að miðstöð svæðisins verði á Egilsstöðum en aðalstöðvar iðn-

og tæknibrauta verði í Neskaupstað, þar sem iðnskóli og annað framhaldsnám yrði
sameinað og rekið i tengslum við efri hluta grunnskólans. Þá er gert ráð fyrir fram-
haldsnámi við grunnskólana á Eskifirði og á Höfn í Hornafirði. Námsbrautir á
hverjum stað um sig eru áætlaðar þessar:

1. ár 2. ár 3. ár 4. ár
Egilsstaðir ............ abc ab ab a
Neskaupstaður ........ abc be e
Eskifjörður ........... ab
Höfn ................ ab~
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Egilsstaðir Miðstöð svæðisins. 1.-4. árs nám á brautum a. 1.-3. árs
nám á brautum b. 1. árs nám á brautum e. Skipting nem-
enda:

a)
b)
e)

1. ár

35
42
24

2. ár
50
44

3. ár
50
41

4. ár
50

Neskaupstaður Nemendur úr kaupstaðnum og af öllu svæðinu á sviði c.
1.-3. árs nám á brautum c. 1.--2. árs nám á brautum b
1. árs nám á brautum c. Skipting nemenda:

2. ár 3. ár
a)
b)
e)

1. ár

9
21
41

25
63 50

Eskifjörður Nemendur úr kaup staðnum og frá Reyðarfirði. 1. árs nám
á brautum a og b. Skipting nemenda:

1. ár

9
10

a)
b)

Höfn Nemendur úr A-Skaftafellssýslu. 1 árs nám á brautum a.,
b og e. Skipting nemenda:

1. ár
10
11
11

a)
b)
e)

F.6 Suðurland,
Gert er ráð fyrir að miðstöð svæðisins verði á Selfossi, þar sem sameinað yrði

í einni stofnun iðnskóli og það framhaldsnám sem nú er við gagnfræðaskólann
þar. Yrði námið fyrst um sinn rekið í tengslum við gagnfræðaskólann en í sérstakri
stofnun þegar fram í sækir og fjöldi nemenda vex. Í Vestmannaeyjum er gert ráð
fyrir námi sem miðast fyrst og fremst við nemendur úr kaupstaðnum.

Á Laugarvatni er miðað við að menntaskóli, héraðsskóli og húsmæðraskóli
verði sameinaðir í eina stofnun sem annaðist allt framhaldsnám á staðnum, að frá-
töldu námi íþróttakennara, sbr. bls. 58.

Þá er gert ráð fyrir að í Skógum verði námsaðstaða fyrir nemendur úr V-Skafta-
fellssýslu og Rangárvallasýslu á fyrsta ári framhaldsskólans á brautum a og b.

Auk framangreindra skóla er á þessu svæði Garðyrkjuskólinn á Reykjum í
Ölfusi, sem sérstöðu hefur vegna mjög sérhæfðra verkefna.

Námsbrautir á hverjum stað um sig eru áætlaðar þessar:

1. ár 2. ár 3. ár 4. ár
Selfoss ............... abc abc abc a
Skógar .............. ab
Vestmannaeyjar abc abc be
Laugarvatn ........... abc ab ab a
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Selfoss Miðstöð svæðisins. 1.--4. árs nám á brautum a. 1.-3. árs
nám á brautum b og c. Skipting nemenda:

1. ár 2. ár 3. ár 4. ár
a) 38 37 37 37
b) 46 44 26
e) 77 74 59

Skógaskóli Nemendur úr V-Skaftafellssýslu og hluta Rangárvallasýslu.
1. árs nám á brautum a og b. Skipting nemenda:

1. ár
17
20

a)
b)

Vestmannaeyjar Nemendur úr kaup staðnum. 1.-2. árs nám á brautum a.
1.-3. árs nám á brautum b og c. Skipting nemenda:

1. ár 2. ár 3. ár
a) 23 18
b) 27 23 14
e) 28 23 18

Laugarvatn Nemendur úr uppsveitum Árnessýslu og víðar af Suðurlandi.
1.--4. árs nám á brautum a. 1.-3. árs nám á brautum b og
1. árs nám á brautum e, Skipting nemenda:

a)
b)
e)

1. ár
20
24
13

2. ár
23
28

3. ár
44
17

4. ár
41

F.7 Reykjanesumdæmi að undanskildu Seltjarnarnesi, Mosfells-,
Kjalarnes- og Kjósarhreppi.

Keflavík Nemendur af Suðurnesjum. 1.--4.árs nám á brautum a. 1.-
3. árs nám á brautum b og c. Skipting nemenda:

1. ár 2. ár 3. ár 4. ár
a) 62 50 50 50
b) 74 62 37
e) U ~ W

Hafnarfjörður Nemendur úr Hafnarfirði, Garðabæ og Bessastaðahreppi. 1.
--4. árs nám á brautum a. 1.-3. árs nám á brautum b. Skipt-
ing nemenda:

a)
b)
e)

1. ár

60
72
98

2. ár
66
60
82

3. ár
66
49
66

4. ár
66

Garðabær Nemendur úr kaupstaðnum og Bessastaðahreppi. 1. og 2.
árs nám á brautum b og 1. árs nám á brautum a. Skipting
nemenda:

a)
b)

1. ár 2. ár
22
26 22
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Kópavogur Nemendur úr kaup staðnum. 1.--4. árs nám á brautum a.
1.-3. árs nám á brautum b og c. Skipting nemenda:

a)
b)
e)

1. ár
64
76
76

2. ár
51
63
63

3. ár
51
38
50

4. ár
51

F.8 Reykjavík, Seltjarnarnes, Mosfells-, Kjalarnes- og Kjósarhreppur.
Reykjavík 1.-4. árs nám á öllum brautum. Skipting nemenda:

a)
b)
e)

1. ár
424
508
508

2. ár
339
421
421

3. ár
339
253
337

4. ár
339
169
169

Fylgiskjal.
FUNDUR

um námskipan á framhaldsskólastigi
8. og 9. október 1976.

Dagana 8. og 9. október 1976gekkst menntamálaráðuneytið fyrir fundi um nám-
skipan á framhaldsskólastigi i húsnæði Hótel- og veitinga skóla íslands.

Eftirtaldir tóku þátt í fundinum:
Vilhjálmur Hjálmarsson, menntamálaráðherra
Birgir Thorlacius, ráðuneytisstj., menntamálaráðun.
Indriði H. Þorláksson, menntamálaráðun.
Árni Gunnarsson, menntamálaráðun.
Friðrik Gíslason, Hótel- og veitingaskóli Íslands
Ásmundur Guðmundsson, Félag menntaskólakennara
Hörður Ágústsson, Myndlista- og handíðask. Isl.
Guðmundur Sveinsson, Fjölbrautask. Breiðholti
Kristbjörg Þórðardóttir, Sjúkraliðask. Íslands
Steinunn Ingimundardóttir, Húsmæðrask. Varmalandi
Ingibjörg R. Magnúsdóttir, heilbrigðis- og tryggingamálaráðun.
Torfi Ásgeirsson, menntamálaráðun.
Jónas Jónsson, Búnaðarfél. íslands
Björgvin Þór Jóhannsson, Vélskóli íslands
Óli Þ. Guðbjartsson, Gagnfr.sk. á Selfossi
Ólafur Jens Pétursson, Tækniskóli Íslands
Bjarni Kristjánsson, Tækniskóli Íslands
Steinar Steinsson, Iðnsk. Hafnarfjarðar
Helgi Þorláksson, Vogaskóli, Reykjavík
Sigríður Valgeirsdóttir, Kennaraháskólinn
Kristján Bersi Ólafsson, Flensborgarskóli
Kristján Thorlacius, Vörðuskóli
Björn Bjarnason, M.T.
Jóhann S. Hannesson, M.H.
Benedikt Sigvaldason, Héraðssk. Laugarvatni
Svavar Lárusson, Framhaldsdeildir Samvinnuskólans
Valdimar Hergeirsson, Verslunarskóli Islands
Magnús Jónsson, Fél. skólastjóra gagnfræðastigsins
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Halldór Guðjónsson, Háskóli Íslands
Ólafur H. Guðmundsson, Iðnráð Reykjavíkur
Andri Ísaksson, Háskóli Íslands
Gunnar Guttormsson, iðnaðarráðuneyti
Sveinn Sigurðsson, Iðnsk. í Reykjavík
Óskar Guðmundsson, Iðnfræðsluráð
Björn Halldórsson, samstarfsnefnd menntamálaráðuneytisins og Sambands ísl.

sveitarfélaga
Ölvir Karlsson, samstarfsnefnd menntamálaráðuneytisins og Sambands isl.

sveitarfélaga
Kristján J. Gunnarsson, Fræðsluskrifst. Reykjavíkur
Örn Bjarnason, skólayfirlæknir
Guðný Helgadóttir, menntamálaráðun,
Stefán Ól. Jónsson, menntamálaráðun.
Hörður Lárusson, menntamálaráðun.
Þuríður Kristjánsdóttir, Kennaraháskóli Ísl.
Ingibjörg Helgadóttir, form. Hjúkrunarfél. tsl.

Menntamálaráðherra, Vilhjálmur Hjálmarsson, flutti ávarp. Hann gat um undir-
búning laga um grunnskóla, svo og framhaldsstarfið s. s. setningu reglugerða og
endurskoðun námsefnis. Þá drap hann á ýmis atriði varðandi framhaldsskólastigið.
Hann kvað þennan fund vera til að kynna frumtillögur þeirrar nefndar sem skipuð
var til að fjalla um endurskoðun framhaldsskólastigsins. Að lokum þakkaði hann
mönnum þátttökuna.

Birgir Thorlacius, ráðuneytisstjóri, var skipaður fundarstjóri og Guðný Helga-
dóttir, fulltrúi, ritari.

Hörður Lárusson, Stefán Ólafur Jónsson, Árni Gunnarsson og Indri~i H. Þor-
láksson fluttu framsöguerindi og síðan voru almennar umræður. Verður hér gerð
grein fyrir því helsta sem fram kom í umræðunum svo og niðurstöðum starfs'Þlópa
sem störfuðu síðari daginn.

ALMENNAR UMRÆÐUR OG FYRIRSPURNIR
Að loknum framsöguerindum hófust almennar umræður og fyrirspurnir. Fyrst-

ur tók til máls Bjarni :({ristjánsson, rektor Tækniskóla Islands.
Hann dreifði mynd af tækniskólabraut sem breiðgötu á framhaldsskólastigi.
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Bjarni sagðist vera hræddur við almenna skólanámið því að það kæmi til
með að beina flestum inn á almenna bóknámsbraut. Hann sagðist vilja að nem-
endur gætu byrjað á sérnáminu strax að loknum grunnskóla. Hann sagði Tækni-
skóla Íslands vera að gera allt annað í tæknanámi en gert er ráð fyrir í tillögunum.
Bjarni kvað ósamræmi vera á milli heildarmyndar og útfærðrar myndar af tækna-
námi og óeðlilegt að ör vísi úr tæknanámi inn á mitt ár tæknifræðináms.

Hörður Lárusson taldi það misskilning hjá Bjarna að 1. árið væri sama og 1.
ár menntaskóla. Nefndin gerir ráð fyrir að nemendur geti farið beint inn í verknám
en hún taldi rétt að veita nemendum rétt á kjarnanámi fyrst, vegna fagnáms síðar.
Ef nemandi sleppir 1. ári er hætt við að örðugra verði fyrir hann að skipta um braut.
Verknámsskóli getur alveg fallið að þessu skipulagi. Nefndin batt sig ekki við
þann stofnunarlega ramma sem nú er.

Magnús Jónsson spurði hvort til væri nokkur áætlun um það hvenær tillögur
eða lagafrumvörp verða lögð fram. Menntamálaráðherra sagði að svo væri ekki.
Mikil vinna væri eftir og ná þyrfti sem víðtækastri samstöðu áður en farið væri
með tillögurnar fyrir Alþingi til endanlegrar afgreiðslu. Nauðsynlegt væri að hafa
á hraðar hendur en hann treysti sér ekki til að nefna ákveðinn tíma.

Jónas Jónsson sagðist skilja vel kerfið og hugsunina í heild en ýmislegt kæmi
í ljós þegar einstök svið væru skoðuð. Nefnd sem samdi frv. til nýrra laga um
búnaðarfræðslu lagði ekki til að búnaðarfræðsla félli undir menntamálaráðuneytið
heldur undir landbúnaðarráðuneytið svo að viss tengsl við aðra þætti þess ráðu-
neytis rofnuðu ekki.

Jónas taldi hæfilegt að hafa 3-4 búnaðarskóla. Hann sagðist ekki geta fellt
sig við orðið búsýsla. Jónas benti á að tengsl vantaði við höfuðatvinnuvegina í 17.
gr. í tillögum nefndarinnar.

Stefán Ól. Jónsson kvað gæta misskilnings hjá mönnum með 1. árið. Almenna
námsárið er sett sem undirstaða fyrir sviðin til að dýpka þekkingu nemenda í almenn-
um greinum. 16 st. er varið í almennu greinarnar en á móti kæmu sérgreinarnar.

Óli Þ. Guðbjartsson sagðist ánægður með það hversu langt verkið væri komið.
Hann fjallaði um þátt sveitarfélaga í kostnaði vegna framhaldsskólastigs. Nú er
allur kostnaður framhaldsskólastigs greiddur af ríkinu nema lög um fjölbrautaskóla
gera ráð fyrir 40% kostnaðarhluta sveitarfélaga. Litil sveitarfélög ráða ekki við það.

Ingibjörg Magnúsdóttir taldi minni kröfur vera gerðar um almenna menntun
áður en hjúkrunarnám hæfist og spurði hverju það sætti.

Stefán Ól. Jónsson sagði tillögur nefndarinnar gera ráð fyrir eins árs lengra
hjúkrunarnámi en gildandi lög um hjúkrunarnám kveða á um og hliðstæðar inn-
tökukröfur eru gerðar, þótt nemendur með meiri menntun hefðu setið fyrir við
inntöku í skólana. Nefndin taldi eðlilegt að framhaldsnám í hjúkrunarfræði á há-
skólastigi og tæknifræði tækju við af hjúkrunarnámi á framhaldsskólastigi.

Helgi Jónasson lýsti fylgi sínu við megintillögur nefndarinnar. Hann kvað mjög
brýnt að koma á samræmdri löggjöf um framhaldsskóla. Helgi sagðist telja rétt að
reka framhaldsskóla saman af ríki og sveitarfélagi því að það skapaði samábyrgð.
Helgi sagðist ekki vilja styðja það að sveitarfélög eða ákveðnir atvinnuhópar stæðu
einhliða að skóla. Skipulag skólakerfisins þarf að vera í einu ráðuneyti. Þá taldi
hann námsráðgjöf mikilvæga til að stýra streymi i framhaldsskóla.

Halldór Guðjónsson taldi ýmis nýmæli vera í tillögunum sem fengju Háskóla
íslands erfið verkefni til að leysa. Halldór varaði við þeirri vinnuaðferð að byrja
á flæðiritum með auðum reitum sem á eftir að fylla. Þá sagði hann að menntun
ætti að hafa gildi í sjálfri sér en ekki að vera eingöngu bundin við þarfir.
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Ingibjörg Magnúsdóttir sagði að misskilnings gætti í uppbyggingu hjúkrunar-
námsins, þ. e. að nemendur af hjúkrunarbraut fari úr einu grunnnámi inn á annað
í háskóla. Nefnd, sem fjallaði um hjúkrunarnám, gerði auknar kröfur um inn-
tökuskilyrði í hjúkrunarnám,

Bjarni Kristjánsson sagðist ekki vilja kannast við að hafa misskilið nefndar-
menn og tillögur þeirra.

Kl. 19 var fundi frestað til næsta dags en þá störfuðu starfshópar.

Niðurstöður starfshópa.
1. Starfshópur:

Guðmundur Sveinsson, skólameistari
Halldór Guðjónsson, kennslustjóri
Helgi Þorláksson, skólastjóri
Hörður Ágústsson, listmálari
Ingibjörg R. Magnúsdóttir, deildarstjóri
Kristján Thorlacius, yfirkennari
Magnús Jónsson, skólastjóri
Ólafur Jens Pétursson, tækniskólakennari
Sigríður Valgeirsdóttir, prófessor
Sveinn Sigurðsson, skólastjóri

Hópurinn fjallaði um Tengsl grunnskóla - framhaldsskóla - háskóla.
Bent var á eftirtalin atriði til umræðu:

a) Vitnisburðir. Er unnt að nota sömu viðmiðun við námsmat i framhaldsskólum
og grunnskólum?

b) Á að gefa vitnisburði í bókstöfum, tölum eða á annan hátt?
e) Er nauðsynlegt að takmarka fjölda nemenda inn á einstakar brautir framhalds-

skólans? Ef svo er, hvaða aðferðum á þá að beita?
Ef inntaka nemenda er án skilyrða, hvaða afleiðingar hefur það í för með

sér a) stjórnunarlega?, b) fjárhagslega?
d) Hvernig á að mæta mismunandi undirbúningi nemenda úr grunnskóla? (Mis-

munurinn getur 1. d. orsaka st af ólíkri námsgetu og ólíku vali nemenda i 9. bekk).
e) Mikill hluti námsbrauta á framhaldsskólastigi er 3 ár. Er rétt að stefna að því

að framhaldsskólinn verði þriggja ára skóli?
f) Sama og e-liður fyrir Háskólann.
g) Hvaða áhrif hefur skipulagsbreyting framhaldsskólans á Háskólann? (Mótast

e. t. v. nokkuð af niðurstöðum e-liðar).

Niðurstöður:
a-liður.

Sömu meginhugmyndir ættu að liggja til grundvallar námsmati í grunnskóla
og framhaldsskóla. Hópurinn var ekki sammála um að framhaldsskólarnir ættu
a~ fallast á að taka gilt námsmat grunnskóla. Sumir töldu að þriðji aðili ætti að
bjóða upp á námsmat og gætu framhaldsskólar mJiðaðvið dóm hans.

b-Iíður,
Hópurinn taldi eðlilegt að taka upp einfaldari einkunnaskala en 1-10, t. d.

helminga skalann og nota bókstafi frekar en 1-5.

c- og d-Iíður,
Hópurinn bætti spurningu við e-liðinn: Á framhaldsskólinn að vera opinn eða

lokaður? Flestir litu svo á að hann væri opinn, þ. e. brautir fyrir alla. Hópurinn
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fjallaði um aðferðir sem hægt væri að beita ef takmarka þyrfti fjölda nemenda
inn á einstakar brautir. Norðmenn beita þrenns konar aðferðum:
a) einkunn
b) aldri
e) starfsreynslu.

Hópurinn taldi rétt að beita öllum aðferðunum. Aldurinn skiptir þar mestu
máli. Meðaleinkunn ætti ekki alfarið að ráða og meðaleinkunn ætti ekki að gilda
upp úr grunnskóla. Einkunnir í eistökum greinum giltu inn í framhaldsskólann.
Hópurinn lagði ríka áherslu á stóraukna ráðgjöf - náms- og starfsráðgjöf - og
tryggja þyrfti að þetta yrði meira en orðin tóm.

Framhaldsskólanefndin óskaði eftir svari við því hvort það ættu að vera ein-
hverjir aðilar sem hefðu áhrif á takmörkun inn á brautir framhaldsskólans, s. s.
meistarasamtök. Hópurinn treysti sér ekki til þess að svara þessu. Hópurinn taldi
æskilegt að gerðar yrðu einhverjar ráðstafanir til að gera nemendum, sem hefðu
litla námsgetu, mögulegt að fara inn á ýmsar brautir með námskeiðum eða sér-
stökum bekkjum.

e-líður,
Hópurinn var sammála um að stefna bæri að 3ja ára framhaldsskóla. Ákveðnar

marklýsingar fylgdu tímamörkunum til upplýsingar. Markmið eru nú oft mjög
óljós.

f- og g-liður.
Halldór Guðjónsson lýsti því sem sinni skoðun að Háskólinn stefndi ekki að

takmörkun. Háskólinn ætti að gefa mönnum, sem ekki hefðu nægilegan undir-
búning, tækifæri til að afla hans í Háskólanum. Háskólinn tæki alla sem óskuðu
inngöngu og hefðu lokið framhaldsskóla. Háskólinn er rannsóknar- og vísinda-
stofnun og þangað ættu allir að eiga kost á að komast. Líta ætti á allt skólakerfið
sem eina heild og koma í veg fyrir skil á milli skyldunáms, framhaldsskóla og há-
skóla.

2. starfshópur.
Ásmundur Guðmundsson, menntaskólakennari
Bjarni Kristjánsson, rektor
Friðrik Gíslason, skólastjóri
Gunnar Guttormsson, fulltrúi
Jóhann S. Hannesson, menntaskólakennari
Óskar Guðmundsson, framkvæmdastjóri
Steinunn Ingimundardóttir, skólastjóri
Valdimar Hergeirsson, viðskiptafræðingur
Þuríður J. Kristjánsdóttir. prófessor

Hópurinn fjallaði um Námsefni, námseiningar.
Bent var á eftirtalin atriði til umræðu:

a) Framhaldsskólanefnd hefur gert ráð fyrir að skipta öllu námsefni á framhalds-
skólastigi í skilgreindar einingar þar sem ein eining samsvari 2 st. á viku i
eina önn.
Hverjir eru kostir þessa og ókostir?
Er önnur viðmiðun (2 st.) heppilegri?
Er unnt að nota sömu viðmiðun bæði um bóklegt og verklegt nám?
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b) Hvað eru miklir möguleikar á skörun milli námsbrauta? (Ath. sérstaklega
einstök námssvið).
Er raunhæft að hafa sameiginlegan kjarna fyrir alla nemendur á 1. ári fram-
haldsskólans?

e) Hvernig á að haga sérhæfingu í námi?

Á t. d. að gera ráð fyrir að nemandi geti lokið sérhæfðu námi á tiltölulega
skömmum tíma að loknu grunnskólanámi á kostnað almenna námsins?
Hvað með námsbrautir sem til þessa hafa sett tiltekið aldurslágmark sem inn-
tökuskilyrði?

d) Hvaða almennar námsgreinar eiga að vera í framhaldsskólanum?

e) Hvert er hæfilegt hlutfall milli sérhæfðs náms og almenns náms á 1. ári? 2. ári '?
3. ári? 4. ári?

f) Kennsluskipan. Er raunhæft að miða alfarið við að komið verði á áfangakerfi,
sbr. M. H. eða á að miða við afmarkaðar námsbrautir í bundnu formi en þó með
tiltölulega greiðum samgangi á milli brauta?

Er unnt að koma við meiri sveigjanleika í bekkjarkerfinu en almennt er viður-
kennt?
Hvaða önnur afbrigði er hægt að hugsa sér?

g) Verklegt nám. Verklegt nám í skóla, á vinnustöðum.

h) Skipan námsbrauta, sbr. skipurit framhaldsskólanefndar.

Niðurstöður:

Hópurinn komst að því að þörf væri á hugarfarsbreytingu varðandi verknam
og forgangur bóknáms hyrfi.

a-liður.
Hópurinn taldi það kost að skipta námsefninu í emmgar en skilgreina þyrfti

vel hvað átt er við með einingu. Sama viðlIl!iðun verði notuð fyrir bóklegt og verk-
legt nám þar sem bóklegt nám í skóla + heimavinna = verklegt nám í skóla
= verklegt nám + heimavinna. Mæld er sú vinna sem nemandinn leggur i námið.

b-liður.
í nefndaráIitinu kemur óbeint fram að sumar brautir almenna bóknáms sviðs-

ins falla saman við aðrar brautir framhaldsskólans. Hópurinn ræddi þetta atriði
ekki rækilega þar sem námskrár eru forsenda þess að hægt sé að bera saman brautir.

e-liður.
Hópurinn komst að þeirri niðurstöðu að sameiginlegur kjarni fyrir alla nem-

endur á 1. ári væri óþarfur þar sem hann mundi óhjákvæmilega felast i hverri
braut. í umræðum kom fram að rangt væri að hafa kjarna þar sem nemendum
ætti að vera frjálst að velja sér einingar til viðbótar sérnáminu. Einingarnar yrðu
metnar þó að þær féllu ekki inn í skyldunámið, ef nemendur flyttust á milli brauta
því að ekkert væri í framboði skólans sem væri einskisvert - allt væri menntun
Í sjálfu sér.

Sumir höfðu áhyggjur af að láta nemendur velja um braut 16 ára en það væru
óþarfa áhyggjur ef engar blindgötur væru í kerfinu.

Hópurinn reyndi að komast að því hvers vegna kjarninn væri settur og taldi
hann það vera til að tryggja að menntun nemenda væri ekki of þröng, þ. e. minna
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bóknám +- þrengri menntun. Eitt af verkefnum framhaldsskólans væri að ganga að
þessu sjónarmiði dauðu.

Hugtökin almennt nám og sérhæft nám, verknám og bóknám eru mjög óljós
og byggð á rangri tvískiptingu. Þau þarfnast endurskoðunar.

Nauðsynlegt virðist að hafa aldurslágmark inn á vissar námsbrautir eða lág-
marksaldur til að fá starfsréttindi. Nemendur gætu notað tímann eftir grunnskól-
ann til að læra hvað sem er.

f-liður.
Hópurinn ræddi þessa spurningu lítið en álit hópsins hefði sennilega orðið

að áfangakerfi væri vert allrar umhugsunar.

g-líður,
Hópurinn taldi að æskilegasta fyrirkomulagið væri að skólinn sæi um grunn-

menntunina en frekara nám og þjálfun færi fram á vinnustöð unum. Tryggja þyrfti
að nám færi fram á vinnustöðunum, t. d. nreð eftirliti, milliprófum, viðtölum.

Verkmenntun þyrfti að hefja á hærra stig en það yrði ekki gert nema i hugum
almennings.

3. starfshópur:
Benedikt Sigvaldason, skólastjóri
Björgvin Þ. Jóhannsson, tæknifræðingur
Helgi Jónasson, fræðslustjóri
Kristbjörg Þórðardóttir, skólastjóri
Kristján J. Gunnarsson, fræðslustjóri
Ólafur Ásgeirsson, menntaskólakennari
Óli Þ. Guðbjartsson, skólastjóri
Steinar Steinsson, tæknifræðingur
Svavar Lárusson, kennari
Ölvir Karlsson, oddviti

Hópurinn fjallaði um Framkvæmdir.
Bent var á eftirtalin atriði til umræðu:

a) Hvaða athuganir tölfræðilegar og aðrar þarf að gera áður en framkvæmdir
hefjast? Hvaða upplýsinga þarf að afla?
Fjöldi nemenda á einstökum námsbrautum nú?
Þarf að meta mikilvægi námsbrauta m. t. t. eftirspurnar og fyrirsjáanlegrar
þróunar?
Þarf að draga upp ítarlega mynd af þeim stofnunarlega ramma sem nú er fyrir
hendi?

b) Hver eru lágmarksskilyrði fyrir stofnun einstakra brauta? (Skilgreining á
námsbraut).

e) Hvernig er best að aðlaga núverandi stofnanir breyttum starfsháttum?
Á að byrja framkvæmdir á afmörkuðum sviðum (námsbrautum) eða byggja
kerfið upp í heild frá grunni og ætla þeim mun lengri tíma til undirbúnings?

d) Hvernig nýtast núverandi stofnanir í þessu kerfi?
e) Hvað á að dreifa náminu mikið?

Hvaða þættir hafa mest að segja i þessu efni?
f) Hugmyndir um forgangsröð verkefna.
g) Hvaða aðilar eiga að annast framkvæmdir?
h) Stjórnun framkvæmda.
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Niðurstöður:
Hópurinn gaf sér þá forsendu að allir væru sammála stofnun sameinaðs fram-

haldsskóla.

a-liður.
Hópurinn fjallaði um hvert væri markmið náms í framhaldsskóla og taldi hann

það bæði vera hagnýta menntun og menntun menntunarinnar vegna.
Hópurinn taldi rétt að taka tillit til hins hagnýta og þvi væri æskilegt að nem-

endur gætu snúið sér að sérhæfðu námi strax. Kjarninn rynni inn í sérnámið. Frekari
menntun yrði veitt með símenntun innan framhaldsskólastigsins.

Hópurinn taldi að athuga þyrfti hvers atvinnulífið á hverjum stað krefðist og
hvernig það gæti komið inn í myndina. Þegar niðurstöður lægju fyrir yrði hinn
stofnunarlegi rammi settur. Í sumum greinum væri aðeins hægt að bjóða nám á
einum stað.

Sú hugmynd kom fram að nota flytjanleg verkstæði sem flutt yrðu um landið.
Þar sem kröfur eru alltaf að breytast er erfitt að setja ákveðið stefnumark í

námi. Í sérhæfðu námi þyrfti að vera visst grunnnám. Þar sem aldrei er hægt að
ætlast til að skólinn veiti fullkomna menntun taldi hópurinn að símenntun þyrfti
að koma til.

b-liður.
Hópurinn taldi að setja þyrfti upp módel af skólunum í fræðsluumdæmunum.

Út frá því væri hægt að ákveða lágmarksfjölda nemenda. Reyndar væri um pólitíska
ákvörðun að ræða, þ. e. sinna dreifbýli með fáa nemendur.

Skipuleggja mætti námið í einingum og nokkrir skólar i fræðsluumdæminu
mynduðu braut. Námið í skólunum þarf að fylgjast að í tíma. Einnig væri hægt að
hugsa sér námskeið þar sem námseiningu yrði lokið í einni lotu.

e-liður.
Hópurinn taldi rétt að aðlaga núverandi stofnanir breyttum starfsháttum og

helst strax. Að loknu þessu skólaári, þegar 4. bekkur gagnfræðastigsins hverfur,
þarf framhaldsskólastigið að taka við. Framhaldsdeildir gagnfræðaskólanna gætu
verið byrjunin en fjölga þyrfti brautum.

Undirbúningsvinna s. s. skipulagning námsins og námsbrautanna krefst verulegs
fjár. Margir þyrftu að leggja hönd á plóginn. Menntamálaráðuneytið stjórnaði verkinu.
Samráð yrði haft við atvinnulífið, sem legði fram tillögu um inntak.

Nemendur þurfa að eiga kost á menntun menntunarinnar vegna þegar þeir eru
reiðubúnir til þess.

d-liður.
f Reykjavík er ætlunin að losa gagnfræðaskóla fyrir framhaldsskóla en byggja

við grunnskóla. Sérskólar fengju það hlutverk að stýra þeim þáttum sem sneru að
þeim, sbr. menntaskólar hafa fylgst með menntadeildum við gagnfræðaskólana.
Iðnskólinn í Reykjavík gæti t. d. einn veitt námslok í sumum erfiðum greinum en
skipulagt neðri stig í dreifbýli - verið nokkurs konar móður skip. Í dreifbýli er
víða skortur á húsnæði.

g-Iíður,
Um þennan lið voru menn ekki á eitt sáttir. Sú hugmynd kom fram að grunn-

skólinn yrði á kostnað sveitarfélaga en ríkið kostaði framhaldsskóla. Svipuð skipt-
ing yrði viðhöfð og í grunnskólalögunum en menn voru sammála um að þá þyrfti
tekjuskipting að breytast. Sú hugmynd kom fram að ríkið sæi um námsáætlanir
og kennaralaun en sveitarfélög um byggingar og rekstur en það kallar á auknar
tekjur sveitarfélaga.

Hópurinn komst ekki að endanlegri niðurstöðu í þessu máli en taldi að hrein
verkefna skipting með sameiginlegri ábyrgð væri besta lausnin.
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4. starfshópur:
Andri ísaksson, prófessor
Björn Bjarnason, rektor
Björn L. Halldórsson, skrifstofustjóri
Guðmundur Einarsson, verkfræðingur
Ingibjörg Helgadóttir, hjúkrunarfræðingur
.Jónas Jónsson, ritstjóri
Ólafur H. Guðmundsson, húsgagnasmiður
Kristján Bersi Ólafsson, skólameistari
Örn Bjarnason, skólayfirlæknir

Hópurinn fjallaði um Löggjöf um samræmdan framhaldsskóla.
Bent var á eftirtalin atriði til umræðu:
Tekin verði til sérstakrar athugunar drög að frumvarpi til laga um framhalds-

skóla.

Niðurstöður:
Hópurinn ræddi um síðustu grein frumvarpsins um gildistöku laganna. Honum

fannst eðlilegast að lögin öðluðust þegar gildi en ákvæði yrði um hvenær einstök
atriði kæmu til framkvæmda.

Sú tillaga kom fram að sett yrðu almenn rammalög en sérstök lög um ýmsar
stofnanir.

Hópurinn taldi rétt að formleg ákvörðun um stefnumörkun lægi fyrir og benti
á þingsályktunartillögu eða lög um undirbúning framhaldsskóla án smáatriða.

Rætt var um skóla sem falla undir önnur ráðuneyti en menntamálaráðuneytið
og taldi hópurinn rétt að sem flestir skólar féllu undir menntamálaráðuneytið. ÞÓ
að svo væri ekki gætu skólarnir fallið undir heildarlöggjöf.

Hópurinn lagði áherslu á að ákveða þyrfti nánar um gildistökuna i lagasetningu.
Einnig hvernig yfirstjórn flytti st milli stofnana.

Hópurinn fjallaði um fáar greinar beint og valdi þær sem væru mikilvægastar.

1. gr.:
Rætt var um heitið framhaldsskóli. Tillaga kom fram um miðskóla, þ. e. grunn-

skóli, miðskóli. háskóli, en hún fékk ekki hljómgrunn.

2. gr.:
t markmiðsgrein þyrfti að ákvarða nánar að framhaldsskólinn ætti að fullnægja

þörfum hvers lima.

4. gr.:
Ábending kom fram um að fullnægja þyrfti tilteknum skilyrðum til að komast

inn á ákveðnar brautir, t. d. tækju búnaðarskólar sveitaunglinga beint en kaup-
staðarunglingar þyrftu að fara í sveit áður. Talið var hægt að sleppa seinni hlutanum.

5. gr.:
Hópurinn taldi rétt að telja upp þau námssvið sem gert er ráð fyrir í tillögunum

en hafa upptalninguna samt ekki tæmandi svo að menntamálaráðuneytið hefði
heimild til að fjölga námssviðum.

17. gr.: (16. gr. í frumv.)
Hópurinn fjallaði ítarlega um þessa grein og kom strax fram sú efasemd að

framhaldsskólaráð kæmi ekki að öllu leyti að gagni. Erfitt og viðkvæmt væri að
ákveða hverjir skyldu eiga sæti í því og hverjir ekki og ekki vist að tengsl við at-
vinnulífið væru tryggð.
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Samhljóða niðurstaða hópsins var að fella framhaldsskólaráð niður en halda
í þess stað framhaldsskólaþing með nokkru millibili.

Hópurinn taldi námssviðsnefndirnar eiga fullan rétt á sér og þær bæri að efla.
Ytri aðilar þyrftu að eiga sæti í þeim. Formaður væri skv. tilnefningu aðila utan
skólakerfisins en ritari tilnefndur af ráðuneytinu.

VIII. kafli.
Þeir skólar sem væru mjög sérhæfðir og starfræktir á einum stað yrðu rfkis-

skólar.
Hópurinn taldi að menntamálaráðuneytið hefði forgöngu um að koma sam-

einuðum framhaldsskóla á en til þess þyrfti aukið starfslið í menntamálaráðuneytinu.

Almennar umræður.
Andri Ísaksson.
Andri gat þess að tveir í 4. starfshópi teldu fulla nauðsyn á ákvæði i lögunum

sem heimilaði stýringu nemenda inn á ákveðnar brautir. Það gæti talist þjóðhags-
leg nauðsyn á hverjum tíma að stýra nemendum inn á vissar brautir og þá með
einhverri hvatningu en fyrst og fremst með ráðgjöf. Ef ytri hvatning dygði ekki þá
kæmi til stýring frá skólunum m, a. með námshröðun.

Andri fagnaði því að þessi ráðstefna skyldi hafa verið haldin. Hann benti á
að nauðsynlegt væri að ræða tillögurnar við ýmsa aðila s. s. stjórnmálamenn. Þegar
þróunarhraðinn væri mikill þá væri samráð og samtöl við ýmsa aðila mjög þýð-
ingarmikil.

Hörður Lárusson.
Hörður þakkaði mönnum fyrir þátttökuna í ráðstefnuninni og ýmsar ábend-

ingar sem væru nefndinni gagnlegar. Hann gat þess að nefndin mundi nú endur-
skoða álitsgerðina sem síðan yrði gefin út og dreift til umsagnar. Að lokum sleit
hann ráðstefnuninni um kl. 18.00.

Reykjavík, 18. október 1976.

Guðný Helgadóttir.
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