
Frumvarp til laga 
um 

breyting á 33. gr. i lögum nr. 59, 22. nóvbr. 1907 um fræðslu barna. 

(Lagt fyrir alþingi 1913).

Umsjónarmaður fræðslumála hefur að byrjunarlaunum 3000 kr., en launin 
hækka um 200 kr. á hveijum 4 ára fresti upp i 4000 kr.

Núverandi umsjónarmaður fær strax hæstu laun. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1914.

Athugasemdir við lagafrumvarp þ e 11 a.

í lögum nr. 59, 22. nóvbr. 1907 um fræðslu barna eru laun umsjónar- 
manns fræðslumálanna ákveðin 3000 kr. Það er afar mikils um vert fyrir alþýðu- 
fræðslumál landsins, að í þessa stöðu veljist verulega fær maður, en til þess að 
vissa sje fyrir þvi að stjórnin eigi völ á slikum manni, virðist nauðsynlegt, að 
þetta starf sje ekki miður launað en heldri kennaraembætti landsins. Laun for- 
stöðumanns kennaraskólans er eftir lagafrumvarpi, sem lagt verður fyrir næsta 
alþingi, sett 2400 kr. hækkandi upp í 3000 kr. auk leigulauss bústaðar, Ijóss og 
hita. Eftir þvi sem húsaleiga er nú orðin hjer í bænum verða þessi hlunnindi 
ekki metin minna en 1000 kr. virði. í öðru frumvarpi sem lagt verður fyrir 
þingið eru Jaun kennaranna við menntaskólann sett 2400 kr. hækkandi upp í 
3600 kr. Með tilliti til þessara launa virðist hæfilegt að laun umsjónarmannsins 
geti hækkað upp i 4000 kr.

Sá maður, sem nú hefur starf þetta á hendi, er sem kunnugt er, nú búinn 
að vinna að fræðslumálum þessa lands um 30 ár, 26 ár sem forstöðumaður gagn- 

, fræðaskólans í Flensborg og 5 ár i núverandi stöðu sinni. Hann hefir allan þenn- 
an tima látið sjer mjög annt um alþýðufræðsluna, ritað greinar um það mál i 
blöð og tímarit, fyrstur manna vakið eftirtekt á kennslu í skólaiðnaði, og barist 
fyrir kennaramenntun. Siðan hann tók við umsjónarmannsstarfinu hefir hann 
verið ritstjóri Skólablaðsins og lagt i það mikla vinnu endurgjaldslaust.

Vegna þessa langa starfa umsjónarmannsins finnst stjórnarráðinu ástæða 
til þess, ekki sist þar sem hann hefir fyrir mikilli fjölskyldu að sjá og efnahagur 
hans er þröngur, að leggja það til að hann frá 1. jan. 1914 fái hæstu laun, sem 
þessum starfa eru lögð.


