
Frumvarp til laga 
um 

fraðslu æskulýðsins.

(Lagt fyrir alþingi 1911).

I. ka f I i. 
Um námsskyldu.

1. gr.
Hvert barn skal, er það er fullra 10 ára, vera orðið nokkurn veginn læst 

á auðvelt lesmál, hafa stundað skriftarnám eitt vetrarskeið að minsta kosti, og 
kunna fjallræðuna.

Hvert barn skal, er það er fullra 12 ára, hafa lært:
1. að lesa móðurmál sitt sæmilega rétt og áheyrilega,
2. að skrifa læsilega snarhönd,
3. að rita eftir heyrn auðskilið lesmál sæmilega stafrétt,
4. að nota fjórar höfuðgreinar reiknings til þess að reikna í huganum með lág- 

um heilum tölum auðvelt dæmi úr daglegu lifi, svo og að rita slik dæmi 
upp eftir merkjum (4- -4- X :) og leysa með réttri aðferð skriflega,

5. kristin fræði, þau er áskilin eru til fermingar.

2. gr.
Atján áragömul ungmenní, sem hlotið hafa vottorð barnafræðslunefndar um, 

að þau séu vel fallin til lögskipaðs ungmennanáms, eiga að
1. vera það vel læs á móðurmál sitt, að með það fari viðstöðulaust og rétt 

eftir lestrarmerkjum, skýrt og áheyrilega,
2. kunna að gera skrifiega grein fyrir efni, er þeim er vel kunnugt, nokkurn veginn 

ritvillulaust og án verulegra mállýta, svó og að kunna utanbókar nokkur 
islenzk ættjarðarljóð og geta gert grein fyrir efni þeirra i óstuðluðu máli,

3. enn fremur kunna sögu íslands og landafræði í ágripi,
4. sömuleiðis eðlisfræði og náttúrufræði i ágripi, einkum dýrafræði, og þá sér- 

staklega um manninn og um nytjabúfénað á íslandi,
5. enn fremur fjórar höfuðgreinar reiknings með heilum tölurn og brotum, þriliðu 

og frumatriði flatarmáls og rúmmáls,
6. þá nokkur auðveld sönglög, einkum við Ijóðin, sem átt er við i 2. tölulið,
7. loks nokkrar vandalitlar, iþróttlegar hreyfingar, eflir leiðarvisi, er stjórnarráðið 

samþykkir, og karlmenn islenzka glimu.



II. kafli.
Um fræðsluhéruð.

3. gr.
Barnafræðsluhérað er sérhvert hreppsfélag og bæjarfélag i landinu.

4. gr.
Ungmennafræðsluhérað er sérhvert sýslufélag og bæjarfélag i landinu og 

skal halda þar uppi ungmennaskóla, er nýtur nauðsynlegs Qárstyrks að Vs úr 
sýslusjóði eða bæjarsjóði og að */s úr landssjóði, og sé hagað og stjórnað eftir 
reglugjörð, er stjórnarráðið hefir samþykt.

■ 5. gr.
Fræðslumálum i héraði hverju stýrir 5 manna nefnd, er landsstjórn til- 

nefnir 2 i barnafræðsluhéruðum og 3 í ungmennafræðshihéruðum, en hrepps- 
nefndir, bæjarstjórnir og sýslunefndir hina, hver fyrir sitt hérað, minst 1 sín á 
meðal, alla til 6 ára í senn. Þá má endurkjósa og fá þeir eigi undan skorast. 
Sömu stjórnarvöld fylla í skarð nefndarmanns, er við inissir, brolt flyzt eða fatl- 
ast, og stendur svo það sem eftir er kjörtímans.

Nefnd hver kýs sér sin á meðal formann og varaformann og ritara til 1 
árs í senn, og má þá endurkjósa, hvort sem kost gera á sér eða eigi.

Formaður kveður til funda og stjórnar þeim. Afl atkvæða ræður úrslit- 
um mála, og sker formaður úr, ef jöfn eru. Eigi er fundur lögmætur, ef færri eru 
á fundi en 3. Enginn nefndarmaður á atkvæði um mál, er til hans tekur sérstaklega.

Rita skal fundarályktun hverja i gjörðabók, er sýslumaður löggildir eða 
bæjarfógeti.

III. kafli.
Um skyldu fræðslunefnda.

6. gr.
Fræðslunefndir hafa á hendi stjórn og umsjón fræðslumála hver í sínu 

héraði, það er lög þessi taka til. Þær hafa vandlegt eftirlit með prófum, sjá um 
að hlýtt sé fyrirmælum stjórnarvalda um hollustuhætti í skólum og aðra reglu 
þar. Barnafræðslunefndum er sérstaklega skylt að kynna sér, hver i sínu hér- 
aði, hversu háttað er um fræðslu barna þar á hverju heimili, og að bæta um, ef 
lög þessi eru vanhaldin, með því að útvega kennara á heimilið eða koma börn- 
unum fyrir annarsstaðar til lögmæltrar tilsagnar, á kostnað þeirra, er að þeim 
standa, og má svara kostnaðinum i bili úr sveitarsjóði eða bæjar, og taka hann 
siðan lögtaki.

IV. kafli.
Um barnaskóla.

7. gr.
Nú veita barnaskólar þeir, sem upp eru komnir, til muna frekari 

fræðslu en til er skilin alt að 12 ára aldri, og það jafnvel alt að því, er ætlast 



er til að 18 ára ungnienni haíi orðið aðnjótandi, og skuki þá slíkir skólar nefn- 
ast ungmennaskólar, og njóta fjárstyrks úr landssjóði alt að V3 nióts við Vs úr 
sý7slusjóði eða bæjarsjóði, með þeim skilyrðum:

1. að kenslunni sé hagað eftir reghigjörð, sem stjórnarráðið heíir samþykl,
2. að fullnægt sé reglum, er stjórnarráðið setur skólum um hollusluhætti og

kröfum þess um kensluáhöld,
3. að kennari sé ráðinn til skólans eftir tillögum ungmennnafræðslunefndar og

að hann haíi leyst af hendi kennarapróf, nema hann hafi verið árlangt eða
lengur keunari við fastan barnaskóla, er notið hafi styrks úr landssjóði.

V. kafli.
Um próf.

8. gr.
Próf skal halda á ári hverju um kunnáttu barna i barnafræðsluhéraði 

hverju. í barnaskólaprófum prófar kennari (kennarar) skólans, en ella sá maður, 
er barnafræðslunefnd ræður til þess fyrir kaup, er greiðist úr bæjarsjóði eða 
hreppssjóði. Við próf skulu jafnan vera 2 prófdómendur og fá þeir að starfs- 
launum alt að 4 kr. í dagpeninga. Veita skal hverju barni, er próf stenzt, skír- 
teini um það, undirritað af prófdómendum.

Nú kemur prófskylt barn ekki til prófs án gildra forfalla og sætir þá sá 
maður sektum, er barnið hefir til framfærslu.

9. gr.
Próf skal halda á vorum í ungmennaskóluin öllum í lögmæltum ung- 

mennafræðigreinum samkv. 2. gr., og prófar kennari skólans eða kennarar að við- 
stöddum 2 prófdómendum. Skipar bæjarstjórn eða sýslunefnd annan úr ung- 
mennafræðslunefnd héraðsins, en stjórnarráðið hinn. Þeir fá ó kr. i kaup á dag, 
annar úr bæjarsjóði eða sýslusjóði, en hinn úr landssjóði.

Stjórnarráðið setur reglur um tilhögun prófsins og kveður á um próf- 
skýrslur, er þvi skal senda, og uin prófskirteini, er veita skal þeim er prófið 
standast. Skýrslur þessar og skírteini undirskrifa skólastjóri (yfirkennari) og 
báðir prófdómendur.

Rétt er hverju ungmenni á 12 —18 ára aldursskeiði, að ganga undir próf 
þetta, þvi er eigi hefir undir það gengið áður og staðist það.

VI. kafli.
Önnur fyrirmæli.

10. gr.
Barnafræðslunefnd hver hefir i þóknun fyrir starfa sinn ár hvert í kaup- 

stöðum 5 aura fyrir hvern heimilisfastan íbúa barnafræðsluhéraðsins, en í sveit- 
um 10 aura. Þóknunin greiðist úr bæjarsjóði eða sveitar.

Ungmennafræðslunefnd hver hefir í ársþóknun fyrir störf sín 150 kr., og 
greiðist þóknunin úr sjóðum bæja þeirra eða sýslna, er i hlut eiga.



11. gr.
Vanræki barnafræðslunefnd skyldustörf þau, er lög þessi leggja henni á 

herðar, skal hún sæta sektum, 10—200 krónum, eftir úrskurði lögreglustjóra í 
bréfi til ungmennafræðslunefndar bæjarins eða sýslunnar.

Vanræki ungmennafræðslunefnd lögskipuð störf sín, sætir hún sektuin, 
10—150 krónum, eftir úrskurði stjórnarráðsins.

Sektir eflir grein þessari renna í sjóð ungmennaskóla héraðsins þar, sem 
vanrækslan var framin.

12. gr.
Yfirstjórn og umsjón K'ðfræðslu þeirrar, er lög þessi bjóða, hefir stjórnar- 

ráð íslands. Sér til aðstoðar i yfirstjórnar- og umsjónarstarfi þessu hefir það 
fræðslufróðan mann, er ráðherra íslands skipar. Hann nefnist tilsjónarmaður 
alþýðufræðslu og hefir að árslaunum 2500 krónur, auk kostnaðar af fyrirskipuðu 
ferðalagi.

Við stöðu þessari tekur maður sá, sem er umsjónarmaður fræðslumála 
eftir lögum nr. 59, 22. nóv. 1907, er lög þessi ganga i gildi, og heldur óskertum 
launum sinum meðan hans nýtur við.

13. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög um fræðslu barna nr. 59, 22. 

nóv. 1907.
14. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. júní 1911.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:

Fræðslulögin frá 22/n 1907 hafa sætt svo mikilli mótspyrnu, sakir kostn- 
aðar og óviðráðanlegra örðugleika, að einhverja breyting verður á þeim að gera, 
heldur en að láta þau vera til áfram á pappirnum, en ekki í almennilegri eða 
jafnvel nokkurri verulegri framkvæmd utan kaupstaða, nema á stöku stað.

Þetta frumvarp stefnir að þvi, að láta sér lynda töluvert færri námsgrein- 
ar og minni kenslufyrirhöfn við börn en áminst fræðslulög ætlast til; en hverfa aftur 
að heimakenslu, það sem fært er, og nota svo sem hægt er farkennara til að bæta 
hana upp.

Hér í móli komi miklu meiri háttar og almennari ungmennafræðsla i 
landinu en nú gerist og ungmennaskólar ekki færri en einn í hverri sýslu eða 
hverjum kaupstað.

Þá skal styrkja úr landssjóði ungmennaskólana, en barnaskóla ekki að 
öðru en að gjalda að einhverju kaup farkennurum þeim, sem er ætlað að bæta 
upp barnakensluna.

Barnakenslunni er ætlast til að lokið sé með 12 ára aldri og að þá taki 
börn til að stunda það, er þau ætla sér að hafa sér að atvinnu í lifinu, smátt 
eða stórt, og hvort heldur er likamleg vinna eða bókleg (andleg). Og ber að



innræta þeim ungutn þá heilsusamlegu skoðun, að iíkamieg vinna sé hinni engu 
síðri í neinn stað, hvorki óvirðulegri né ónytsamari. Þeim ber að veita öllum 
á barnsaldri nauðsynleg frumtæki til bókmentalegra framfara, svo sem kunnáttu 
i lestri, skrift, reikningi, og kenna þeim undirstöðuatriði kristinna fræða, auk í- 
þróttlegra likamshreyfinga og söngiistar. Lengra tekur ekki alment skyldunám 
þeirra. En viðtekur upp frá þvi áður langt um liður frekara nám, ýmist alment 
eða sérfræðilegt (sériðnarlegt), án skyldukvaðar, og sé aðallega vetrariðja á upp- 
vaxtarárum, ótiltekið hve mörgum, alt fram til 18 ára aldurs, ef vill.

Ungmennaskólanám er búist við að þeir stundi helzt eða aðallega, sem 
námfýsi hafa til þess og námsgáfur, og eiga kost á að sanna eftir á með prófi, 
hve vel þeim hefir ágengt orðið. Þeir eiga að verða, að öðru jöfnu, í færara lagi 
til að hafa á hendi hin og þessi nytsemdarstörf i almenningsþarfir, en ekki búist 
við að þeir standi að öðru leyti hinum framar að manngiidi eða gagnsemi í mann- 
félaginu.

Framkvæmd þessarar hugmyndar er ekki einungis komin undir velsömd- 
um lögum, heldur og itarlegri og hagfeldri reglugerð, er unglingaskólunum sé 
stjórnað eftir, um kenslutilhögun o. fl.

Og með því að búast má hér við, ef til vill, aiimikium breytingum frá 
þingsins hálfu, þykir ekki hlýða að svo stöddu að gera mjög itariega grein fyrir 
efni hverrar greinar um sig i þessu lagafrumvarpi, heldur biða átekta þingsins 
eða undirtekta.


