
Ad. 300« A efudarálit

um frumY. til laga um h inn  Iærða skóla í Reykjavík.

F rá  minni hlu ta  m entam álanefndar.

Við undirritaðir höfum ekki getað að öllu leyti átt samleið með háttv. 
m eðnefndarm önnum  okkar, eins og þeir hafa tekið fram i nefndaráliti sínu.

Eins og kunnugt er, eru öll skólamál landsins í rannsókn. Milliþinga- 
nefnd hefir skilað frá sjer áliti um  m entaskólann og kennaraskólann. Áliti um 
aðra skóla hefir hún  ekki lokið. O kkur þykir ekki heppilegt, að þingið afgreiði 
lög um  neinn einstakan skóla, fyr en lagt hefir verið fyrir það álit um  alla skóla 
landsins. Með tilliti til heildarvfirlits skólakerfisins verða lög um  hvern einstakan 
skóla að vera sniðin. Petta mál er svo merkilegt og m ikilsvarðandi, að við telj- 
um að ekki megi setja fyrir sig, þótt eins árs bið verði á afgreiðslu þess, svo 
að m önnum  gefist kostur á að ræða það n án a r  en orðið er. Hafa og margir, er 
búast m á v>ð að vilji hafa afskifti af málinu, ekki enn látið álit sitt i ljós. Má 
þar til nefna kennara utan Revkjavíkur. Gæti of íljót atgreiðsla þess orðið því vald- 
andi, að eftir fá á r  yrðu gerðar aftur s tórbreytingar á skólanum. T íðar breyt- 
ingar á skólalöggjöf teljum við mjög óheppilegar. Fegar breytingar eru gerðar í 
aðalatriðum skólalöggjafar, þá verður að ganga svo frá, að litlar l íkur sjeu 
til, að þær verði aftur n u m d ar  ú r  lögum eftir fá ár. Fegai’ ný reglugerð síðast 
var sett fyrir m entaskólann, höfðu staðið um ræ ður um  breytinguna í hálfan ann- 
an tug ára, u tan  þings og innan. E f þetta þing gerði frumv. það, sem hjer er um 
rætt, að lögum, þá er fyrirsjáanlegt, að sterk alda rís þegar á móti. Þ rír  kennarar 
m entaskólans hafa skrifað nefndinni alllangt mál um skólann og þæ r breytingar, 
sem þeir vilja gera á honum . Eru  þeir mótfallnir flestum þeim aðalbreytingum, 
sem milliþingamentamálanefndin vill gera á skólanum. Þeir eru meðal annars, 
sumir, mótfallnir því, að slitið verði sam bandi gagnfræðaskólans á Akureyri og 
mentaskólans, og þ ar  með á móti því, að skólinn verði óskiftur læ rður skóli. Nem-



endur lærdóm sdeildar mentaskólans hafa einnig skrifað nefndinni og lýst sig and- 
víga ým sum  aðalbreytingum milliþinganefndarinnar.

Virðist ærin ástæða til að h raða  ekki um of afgreiðslu frv., þar  sem það 
m æ tir svo ákveðinni m ótspyrnu nem enda og sum ra kenna ra  skólans sjálfs.

Yngri s túdentar virðast flestallir vera mótfallnir au k n u  latínunám i og að- 
skilnaði gagnfræðaskólanna og lærða skólans. Háskólaprófessorarnir hafa mjög 
skiftar skoðanir um aðalbreytingar frumvarpsins.

Fað snertir mjög Norðlendinga og Austfirðinga, ef slitið verður sam bandi 
gagnfræðaskólans á Akureyri við m enlaskólann, og virðist ekki sanngjarnt að 
slita sam bandi skólanna, áðu r  en þeim hefir gefist kostur á að leggja nokkuð til 
m álanna.

Pá virðist ekki nægilega athugað, hvaða kostnað leiðir af því, að slíta 
sam bandi gagnfræðaskólanna og mentaskólans. Ef mentaskólinn er gerður að 
óskiftum lærðum  skóla, þá þarf að stofna gagnfræðaskóla í Reykjavík, því að 
vart m un  hugsanlegt, að Reykvikingar vilji senda sonu sína og dætur, er að eins 
ætla að fá gagnfræðamentun, til Akureyrar.

En höfuðatriði þessa máls er það, hvort sam rým a eigi sem mest í 
eina heild alt skólakerfi landsins eða ekki. Milliþinganefndin og sam nefndarm enn 
okkar vilja hafa þrjár  greinar, aðskildar alla leið neðan frá barnafræðslunni:

1. lærða skólann og háskólann,
2. kennaraskólann  og
3. alþýðuskólana.

A nnar okkar  (Þorsteinn Jónsson) vill láta Iærða skólann og kennaraskól- 
ann rísa upp af alþýðu- og gagnfræðaskólunum. Hinn (E ir íku r  E inarsson) hefir 
enn ekki tekið afstöðu til þessa atriðis.

Af fram angre indum  ástæðum  virðist okkur rjett að gefa kost á að ræða 
málið enn um  skeið og fresta afgreiðslu þess til næsta þings.

Leggjum við því til, að málið verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:

Þ a r  sem milliþinganefnd, er sett hefir verið til að rannsaka  skólamál lands- 
ins, hefir enn ekki Iokið störfum sinum  og skam t er liðið síðan hú n  skilaði áliti 
um mentaskólann, og þar sem tillögur hennar um  skólann hafa m ætt ákveðinni 
andstöðu úr ým sum  áttum, að svo miklu leyti, sem þær hafa enn verið ræddar, 
tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Aiþingi, 23. apríl 1921.

Þorsteinn Jónsson, E iríkur Einarsson,
skrifari og framsögumaður minni hlutans. með fyrirvara.


