
Frumvarp til lag-a
um

breyting á lögum nr. 63, 22. nóvbr. 1907, um kennaraskóla í Reykjavik.

(Lagt fyrir alþingi 1913).

í stað 5. gr. laganna komi svolátandi grein:

Við kennaraskólann skipar ráðherrann 4 fasta kennara. Einn þeirra er 
skólastjóri. Hann hefir 2400 kr. árslaun að byrjunarlaunum, en launin hækka 
með 200 kr. á hverjum 4 ára fresti upp í 3000 kr. Auk þess hefir hann ókeyp- 
is húsnæði i skólahúsinu, hita og Ijós.

Annar og þriðji kennari hafa 2200 kr. árslaun að byrjunarlaunum, sem 
hækka með 200 kr. fjórða hvert ár upp i 3000 kr.

Fjórði kennari hefir 1600 kr. árslaun úr landssjóði að byrjunarlaunum, 
sem hækka með 200 kr. 4. hvert ár upp í 2400 kr.

Þeir kennarar, sem nú eru við skólann, mega telja með til launahækk- 
unar samkvæmt lögum þessum, þau ár, sem þeir hafa verið kennarar við 
skólann.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1914.

A t h u g a s e m d i r við lagafrumvarp þetta:

Forstöðumaður kennaraskólans hefir i brjefi, dags. 4. jan. 1913, farið 
þess á leit, að lögum nr. 63, 22. nóvbr. 1907, um kennaraskóla í Reykjavik, verði 
breytt á þá leið:

1. Að einum föstum kennara verði bætt við, er sjerstaklega hafi kensluæfingar 
á hendi;

2. Að laun kennaranna verði ákveðin þannig, að þeir allir 4 byrji með 2400 kr. 
árslaunum, er síðan hækki með 200 kr. eftir hver þrjú ár, uns þau eru orð- 
in 3200 kr., og að skólastjórinn fái að auki ókeypis húsnæði, Ijós og hita.

Svo sem skólastjórinn tekur fram í nefndu brjefi, eru kensluæfingar 
eitt hið mikilvægasta atriði við sjerhvern kennaraskóla. Til þess að kenna þær, 
þarf ekki einungis mikla almenna mentun, heldur og sjerstaklega gott lag og 



leikni í að kenna börnum og stjórna, og sivakandi eftirtekt og áhuga á öllum 
breytingum til batnaðar, sem gerast í þeirri grein erlendis, til þess að geta valið 
úr það, sem við getur átt hjer á landi og dreift því út um landið. Engum kenn- 
aranna við skólann er eins mikil nauðsyn á að fara við og við utan, til þess að 
sjá með eigin augum slíkar nýungar og umbætur. í þessa stöðu er því vand- 
fenginn maður, og skólanum skaðlegast að skifta oft um mann í henni. Þessari 
æfingakenslu er nú svo fyrir komið, að sá kennarinn, er hana hefir, fær 1000 kr. 
úr landssjóði og um 500 kr. úr bæjarsjóði Reykjavíkur. Það er auðsætt, að við 
siik laun getur hæfur maður ekki unað til lengdar, og er þvi bæði ósanngjarnt 
og skólanum skaðvænt að henni fylgi lægri laun en hinum kennarastöðunum. 
Er því farið fram á í frumvarpi þessu, að 4, kennaranum sje bætt við kenn- 
araskólann.

Ástæðan til þess að forstöðumaður skólans hefir farið fram á hækkun á 
launum allra kennaranna er sú, að fyrsta og öðrum kennara, sem eru fjölskyldu- 
menn, sje ómögulegt að komast af með þau laun, sem þeir hafa nú, en hins 
vegar sje það hvorki sanngjarnt við þá, eða holt fyrir skólann, að þeir neyðist 
til þess að reka einhverja aðra arðsama atvinnu jafnframt kennarastarfinu, þvi 
að engum skóla geti það verið meira áriðandi að kennararnir leggi allan hug á 
starf sitt en þeim, sem á að undirbúa kennaraefni handa allri þjóðinni.

Tekur forstöðumaðurinn fram, að þegar meta skuli upphæð launanna 
verði og að líta á það, að kennararnir við þennan skóla hafi eigi rjett til eítir- 
launa, og sjeu því öðrum fremur nauðbeygðir til að leggja Qe fyrir, til efri ár- 
anna, eða tryggja sjer og sinum á annan hátt styrk, ef í nauðir rekur. Auk 
þess sje það alkunnugt, að með ári hverju verði dýrara og dýrara að lifa hjer í 
Reykjavík og nemi það jafnvel nú þegar allmiklu frá þvi sem var, þegar launin 
voru ákveðin í fyrstu.

Af framangreindum ástæðum, sem stjórnin álítur að hafi við rök að 
slyðjast, virðist ekki hjá því komist, að hækka laun kennaranna við kennara- 
skólann. Er'lagt til að skólastjórinn hafi, svo sem nú er ákveðið, 2400 kr. árs- 
laun að byrjunarlaunum, en launin hækki með 200 kr. á hverjum 4 ára fresti 
upp í 3000 kr. Auk þess hafi hann ókeypis húsnæði í skólahúsinu, hita og Ijós. 
Verða þá laun hans eftir 12 ára þjónuslu orðin jafn há og laun forstöðumanns 
gagnfræðaskólans á Akureyri, eins og þau eru ákveðin með lögum nr. 20, 9. júlí 
1909. Þá er lagt til, að annar og þriðji kennari hafi 2200 kr. árslaun að byrj- 
unarlaunum, sem hækki með 200 kr. fjórða hvert ár upp i 3000 kr.

Að endingu er lagt til, að fjórði kennari, sem á að hafa kensluæflngar 
á hendi, fái 1000 kr. árslaun að byrjunarlaunum, stigandi með 200 kr. 4. hvert 
ár, upp i 2400 kr. Eru laun hans ákveðin 600 kr. lægri en hinna kennaranna 
með tilliti lil þess að hann fái eftirleiðis 600 kr. tekjur að minsta kosti frá bæj- 
sjóði Reykjavikur fyrir kenslu barna í æfingabekknum i kennaraskólanum.

Samkvæmt lagafrumvarpi þessu verða byrjunarlaun kennaranna mjög 
svipuð þvi sem nú er, og þótt gert væri ráð fyrir, að allir kennarar skólans væru 
komnir á hæstu laun, þá er aukning launanna ckki nema 3600 kr., þótt einum 
föstum kennara hafi verið bætt við.


