
5. F rn m varp
til laga um fræðslu barna.

(Lagt fyrir Alþingi 1922).
I.

Um frœðsluskyldu.

1. gr.
Fræðslu barna  til fullnaðs 10 á ra  a ldurs skulu  heimilin annast sjálf 

og kosta, nem a þar sem öðruvisi er ákveðið með skólareglugerð (sbr. 10. gr.). 
Skal hvert ba rn  10 ára að aldri geta lesið liðugt og skrifað n o k k u rn  veginn, 
ef það er til þess hæft. Komist skólanefnd við p ró f  eða á a n n an  hátt að rau n  
um, að börn  á einhverju heimili njóti eigi fullnægjandi fræðslu i þessum 
greinum , annað hvort fyrir hirðuleysi eða m ó tþ róa  husbæ nda, ber henni að 
gera ráðstöfun til, að börn in  lái nauðsynlega tilsögn á heimili sinu eða u tan  
þess. Kostnaðinn, sem af þessu leiðir, eru aðstandendur barnsins  skyldir að 
greiða, en greiða m á hann  fyrirfram ú r  sveitarsjóði. Kostnaðinn m á taka lögtaki.

2. gr.
Hvert barn, sem er fullra 14 ára, á:

1. að geta lesið m óðurm álið , latneskt letur og gotneskt, skýrt og áheyrilega
og geta sagt m unnlega frá því, er það les. það skal og geta gert skriflega
grein fyrir efni, sem það þekkir vel, nokkurnveginn  rilvillulaust og mál- 
lýtalaust; kunna  skal það u tanbókar n o k k u r  íslensk kvæði, helst ættjarð- 
arljóð og söngljóð og geta skýrt rjett frá efni þeirra með sinum  eigin orðum.

2. að geta skrifað liðugt læsilega og hreinlega r i thönd;
3. að hafa lesið með leiðsögn og skýringu valda kafla ú r  bibliunni, sem

svarar 300 bls. i 8 bl. broti, sjerstaklega um  lif og kenningu Krists, og 
skal lögð áhersla á, að þau hugfesti sjer einkum  orð hans og hafi þau 
rjett eftir;



4. Að k u n n a  fjórar höfuðgreinar reiknings m eð heilum  tölum og brolum , 
a lm en n u m  bro tum  og tugabro tum , og geta notað þær til þess að leysa úr 
auðve ldum  dæ m um , sem kom a fyrir í daglegu liíi, meðal annars  tii þess 
að  reikna flatarmál og rú m m á l einfaldra h lu ta ;  það skal og vera leikið í 
því að re ikna m eð lágum töium  i huganum ;

5. að vita nokkuð  um  m erkustu  m enn  þ jóðarinnar að fornu og nýju og þau 
timabil, er þeir lifðu á;

6. að vera leikinn i að no ta  landabrjef, hafa athugað átthagana vandlega og 
fengið sem ijósasta þekkingu á ná t tú ru  ís lands og högum  þjóðar vorrar;  
það skal og bera skyn á legu og atvinnuvegi heistu landa i Evrópu, vita 
hvernig álfur og höf liggja á hnettinum  og hafa fengið nokkra  fræðslu um 
eðlishætti ja rð a r  og stöðu henuar  i sólkerfi voru;

7. að hafa vanist á að a thuga algengustu fyrirbrigði n á t tú ru n n a r ,  sem það 
hefir fyrir augum, svo að það geti lýst þe im ; það skal og vita nokkuð 
um  iíffæri og lífstörf m annslikam ans, dýra og ju r ta  og um  helstu atriðin, 
er að ho llustuháttum  lúta;

8. að k u n n a  n o k k u r  einföid sönglög, e inkum  sáimaiög og iög við íslensk 
ættjarðarljóð;

9. að geta gert einfaldar d rá ttm yndir  af h lu tum , sem það hefir fyrir sjer eða 
hugsar sjer;

10. að hafa læ rt a lm enn  þjónustubrögð, svo sem að hirða skó, iesta hnapp, 
staga sokk, saum a bót á fat, þvo ú r  flik,

3. gr.
Auk þeirrar  fræðslu, sem ö n n u r  grein ræ ðir um , skulu þau  börn, 10— 

14 ára að aldri, er sótt geta fasta heimangönguskóla, öðlast þá frekari fræðslu, 
sem  fyrirskipuð kann  að verða með reglúgerðum  skólanna,

II.
Um skólahjeruð.

4. gr.
Hver kaupstaður og hver h rep p u r  landsins er skóiahjerað  út af fyrir 

sig nem a ö n n u r  sk ipun  sje á gjör,
'veir eða fleiri h reppar  geta með sam þykki yfirstjórnar fræðslumála 

gengið sam an  i eitt skólahjerað, ef tiliaga um  það er sam þykt, fyrst af hrepps- 
nefndum  þeim, er hlut eiga að máli, en þ a r  næst i hverjum  hreppi á fundi, 
er lögiega hafa verið boðaðir til þeir h reppsbúar,  er atkvæðisrjett eiga i 
sveitamálum.

Skólanefnd hefir á hendi stjórn fræðsluraála i skólahjeraði hverju 
u nd ir  umsjón yflrstjórnar fræðslumáia.



III.

Um skólahald.

5. gr.
í kaupslöðum , k au p tú n u m , s jóþo rpum  óg þjettbýlum  sveitam  þar sem 

eru  eða settir verða á stofn fastir he im angönguskólar og reglugerð þeirra og 
hollustuhættir  eru sam þykt af yflrstjórn fræðslumála, skulu  öll börn, 10—14 
ára að aldri, þau  er skóla geta sótt að heim an, njóta  þ a r  kenslu  h inn lög- 
skipaða nám stím a, nem a skólanefnd veiti undanþágu .

Árlegur nám stim i skal vera að m insta kosti 24 kensluv ikur. Þó getur 
yflrstjórn fræðslumála veitt leyfi til að stytta þ ennan  n ám stim a  um  fjórar 
vikur, sje það gert til þess, að no ta  skólann  til kenslu  b a rn a  7 —10 á ra  að 
aldri að minsta kosti 8 kensluv ikur haust eða vor sam k v æ m t reglugerð, er 
yfirstjórnin samþykkir.

N ú geta ekki öll skólaskyld b ö rn  i h jerað inu  gengið að heim an til 
skólans, og skal þá annaðhvort  kom a þeim i dvöl i n á n d  við skólann, eða 
búa þeim heimavist í skó lanum  h inn  lögskipaða nám stim a. Heimilt er þó að 
ráða þessum  b ö rn u m  farkennara , sjeu þau 12 eða fleiri og þeim  eigi sjeð fyrir 
nægri kenslu á annan  hátt.

6. gr,
1 þeim skólah jeruðum , þar sem settir verða á stofn heim avistarskólar og 

reglugerð þeirra og hollustuhættir sam þykt af yflrstjórn fræðslum ála, skulu  öll 
börn  skólahjeraðsins 10—14 ára að aldri njóta þ a r  kenslu  að m insta  kosti 12 
v ikur á ári nem a skólanefnd veiti undanþágu. Heim ilt er  þó að láta skóla- 
skyldu þessa ná að eins til 12—14 ára barna , sje yngri ’b ö rn u m  sjeð fyrir 
lögskipaðri fræðslu m eð farkenslu eða á an n an  hátt.

7. gr.
í þeim skó lab jeruðum  þar sem ekki e ru  fastir skólar, skal halda far- 

skóla, er veiti hverju barn i í skó lah jerað inu  10—14 ára  að aldri fræðslu 12 
vikur á ári að m insta kosti, nem a skólanefnd veiti undanþágu . Geti skóla- 
nefnd farskólalaust, með eflirlitskennara eða á a n n an  hátt, sjeð ö llum  börn- 
um skólahjeraðsins á a ld r inum  10—14 á ra  fyrir fu llnægjandi fræðslu, er 
henni það heimilt.

8. gr.
Skólaskyldualdur miðast við nýár.

9. gr.
Undanþágu frá skólaskyldu þeirri, er ræ ðir u m  í 5., 6. og 7. gr. skal 

skólanefnd veita, ef h ú n  af árlegum  prófum  þykist hafa tryggingu fyrir þvi, 
að sú fræðsla sem börn in  fái u lan  skólans verði jafngild þeirri, er skólinn 
m undi veita. Um sóknir um  slíkar undanþágur skulu  vera kom nar til skóla- 
nefndar á þeim tíma, er h ún  sjált ákveður og auglýsir i lok hvers skólaárs.



10. gr.
Yfirstjórn fræðslum ála  getur veitt skó lah jeruðum  heimild til að skipa 

fyrir um skólaskyldu fyrir bö rn  sem eru yngri en 10 ára, þó ekki yngri en 
7 ára fullra.

Sýni pró f  8 —10 ára  barna  í e inhverju skólahjeraði, að minsta  kosti 
tvisvar á þrem  á ru m , að fjórði h luti þeirra eða m eira hafi eigi náð lögskip- 
uðu fræðslumarki, skal skólanefnd skýra yfirstjórninni frá því og getur yfir- 
stjórnin þá ákveðið skólaskyldu fyrir börn  á þessum aldri í skólahjeraðinu.

11. gr.
N ú  óhlýðnast foreldrar eða þeir aðrir, er b a rn  hafa til framfærslu, 

ákvæðum  5., 6. eða 7. gr. án gildra ástæðna, og varðar það dagsektum, 2 —5 
króna, eftir úrskurði lögreglustjóra i brjefi til skólanefndar. Sektin ren n u r  1 
sveitarsjóð (bæjarsjóð).

12. gr.
Geti fram færandi barns  á lögskipuðum skólaaldri fyrir fátæktar sakir 

ekki staðist kostnað þann , er leiðir af lögboðinni skólasókn þess eða fræðslu, 
skal sá kostnaður greiðast ú r  sveitarsjóði (bæjarsjóði) sem ö n n u r  útgjöld til 
skólahalds. U m sóknir um  slíkar greiðslur skulu k o m n ar  til skólanefndar á 
þeim tima, er h ún  sjálft ákveður og auglýsir í lok hvers skólaárs.

13. gr.
Hin lögskipaða fræðsla 10—14 ára b a rn a  veitist ókeypis og greiðist 

kostnaðurinn  við hana  ú r  sveitarsjóði (bæjarsjóði) að öðru  en því er ríkissjóð- 
ur  leggur til k ennara launa  og skólahúsa. — Nú eru fleiri en einn h reppur  í 
skólahjeraði og greiðir þá hver þeirra kostnaðinn við skólahaldið að rjeltri 
tiltölu við fjölda skólaskyldra b a rn a  í h reppnum .

Um kostnað við fræðslu yngri barna  en 10 ára  fer samkv. 1. gr. 
(sbr. 12. gr.).

14. gr.
Til að reisa barnaskólahús u tan  kaupstaða, hvort he ldur til heim an- 

göngu eða heim avistar eða hvors tveggja í senn, greiðir rikissjóður, aí fje því, 
er til þess er veitt á fjárlögum ár hvert, alt að þriðjungi kostnaðar, sje það 
heimangönguskóli, en alt að helmingi kostnaðar sje það aðallega heim avistar- 
skóli, með þvi skilyrði, að yfirstjórn fræðslumála sam þykki uppdrá tt  og lýs- 
ingu af húsinu  og legu þess, enda sje húsið með lóð þess eign hreppsins.

Nú er hætt að nota skólahús til skólahalds, og er þá fje það, er ríkis- 
sjóður hefir til þess lagt, afturkræft þannig að rikissjóður fái af rjettu andvirði 
hússins tiltölulega við tillag sitt.

15. gr.
Yfirstjórn fræðslumála setur reglur um gerð, legu og hollustuhætti 

skólahúsa.



16. gr.
Þegar barnaskólahús er reist frá stofni, stækkað eða endurbygt til 

skólahalds, skal bæjarstjórn sú eða hreppsnefnd, er hlut á að máli, annast um 
bygginguna eftir  uppdræ tti  og lýsingu, er yfirstjórn fræðslumála hefir samþykt, 
og afhenda siðan skólsnefnd húsið til um sjó n ar  og um ráða.

N ú  er skólahús ekki bygt sam kvæ m t uppdræ tti  og lýsingu, er yfir- 
stjórn fræðslumála hefir sam þykt, og getur þá  skólanefnd neitað að taka við 
húsinu uns það er kom ið i rjett lag.

17. gr.
Heimilt er yfirstjórn fræðslumála að löggilda barnaskóla  sem stofnaður 

er og rek inn  fyrir Qe einstakra m an n a  eða íjelaga, ef h an n  starfar sam kvæ m t 
reglugerð, er  yfirstjórn fræðslumála sam þykkir, enda lúti slíkir skólar sama 
eftirliti og aðrir  barnaskólar.

Börn  á skólaskyldualdri, er slikan skóla sækja, þurfa ekki leyfi skóla- 
nefndar til, en fo rs töðum aður hans skal fyrir byrjun  hvers skólaárs láta skóla- 
nefnd i tje skýrslu um  það, hvaða b ö rn  m un i sækja skólann  á því ári.

Ekki eiga barnaskó lar  einstakra m an n a  eða íjelaga heim ting á styrk 
af almannafje.

IV.
Um próf.

18. gr.
P róf  skal halda árlega um  ku n n á ttu  og þroska b a rn a  i hverju skóla- 

hjeraði og heldur kennarinn  (kennarax-nir) prófið. N ú hefir skólahjerað fengið 
undanþágu frá lögskipuðu skólahaldi og sk ipar þá yfirstjórn fræðslumála 
prófandana.

Við próf skal jafnan vera prófdóm andi. Sóknarprestar skulu vera próf- 
dóm endur  hver i sinu prestakalli, og ber þeim engin sjerstök borgun fyrir 
það starf. Við ba rn ap ró f  i kaupstöðum  og annars laðar  þ a r  sem fjölment er 
skipar þó yfirstjórn fræðslum ála sjerstaka p ró fdóm endur  auk  prestanna, eftir 
því sem henni þykir þörf.

P ró f  skal haldið að vorinu  og ákveður pró fdóm andi stað og tím a í 
sam ráði við skólanefnd. Til prófs skulu kom a öll börn  skólahjeraðsins 8 —14 
ára að aldri.

Nú k em u r  barn  á þessum aldri ekki til prófs án  gildra forfalla og 
skal þá prófdóm andi prófa barnið  á heimili þess eða á öð rum  stað, er hann  
tiltekur, og greiðir sá er barnið hefir til frarafærslu p ró fd ó m aran u m  hæfilegan 
terðakostnað og f> kr. fyrir hvert barn , sem prófað er.

19. gr.
Reynist barn , sem er yngra en 14 ára  svo vankunnand i,  að sterkar 

líkur sjeu til að það nái eigi lögskipaðri kunná ttu  áður en það er 14 ára,



ber skólanefnd að gera ráðstafanir til að lögð sje við það meiri rækt en áður 
og m á hún , ef nauðsyn ber til, kaupa þvi sjerstaka kenslu á kostnað þess, er 
barnið  hefir til framfærslu sam kvæ m t því er segir í 1. gr.

20. gr.
Barni, sem er fullra 14 ára og hefir eigi fengið hina lögskipuðu kunn- 

áttu, ber skólanefnd að sjá fyrir nægilegri tilsögn á sam a hátt og segir í 19. 
gr., og er því skvlt að kom a árlega til prófs uns það stenst prófið eða er tullra 
16 ára. Komi það eigi til prófs, fer sam kvæ m t síðasta lið 18. greinar. Undan- 
skilin fyrirm ælum  þessarar greinar og næstu greinar á undan  eru þan börn, 
sem að dómi kennara , læknis og p ró fdóm anda  eru óhæ f til hins lögboðna 
nám s sakir andlegs eða líkamlegs vanþroska  eða vanheilsu.

21. gr.
Börn  þau, er með fullnaðarprófi hafa lokið lögskipuðu námi, skulu 

fá vottorð um  k unná ttu  sína og þroska undirritað  af p ró fdóm anda  og prófanda.
22. gr.

Að loknu prófi skal p rófdóm andi senda skólanefnd skriflegt álit sitt 
um  hag barnafræ ðslunnar í skólahjeraðinu, en hún  sendi það yfirstjórn 
fræðslumála, með öð ru m  lögboðnum  skýrslum.

23. g r .
Yfirstjórn fræðslumála, se tur reglur um  tilhögun prófanna og um 

skýrslur þæ r og skirteini, er henni skal senda um  prófin.

V.
Um skólanefndir.

24. gr.
1 skólanefnd eiga sæti 5 m enn. Skipar yfirstjórn fræðslmála tvo í nefndina, 

form ann h en n ar  og einn skólakennara , eða m an n  i hans stað, sje enginn kennari 
í skölahjeraðinu, einn kýs hreppsnefnd (bæjarstjórn), en tveir ásam t vara- 
m ö n n u m  þeirra skulu kosnir af  þeim skó lah je raðsm önnum , er atkvæðisrjett 
eiga í sveitam álum  (bæ jarm álum ), og fer sú kosning fram á sam a hátt og þá 
kosið er til h reppsnefndar (bæjarstjórnar),  og sam tím is þegar því verður 
við komið.

N ú er ekki kosið til h reppsnefndar (bæjarstjórnar) það ár, er fyrst er 
kosið í skólanefnd, og er þá rjett að kjósa skó lanefndarm enn  að eins til þess 
tima er slík kosning fer fram.

Þegar tvö eða fleiri skólahjeruð ganga sam an  í eitt, eru skólanefndar- 
m enn  hins nýja skólahjeraðs skipaðir og kosnir sem áður  segir að öðru  en 
því, að hreppsnefndir  þær, er hlut eiga að máli, kjósa einn m an n  sam an, en 
hver h rep p u r  sinn m ann  og v a ram an n ; sjeu h rep p arn ir  fleiri en tveir, ræ ður



hlutkesti hveijir  tveir h inna k jörnu  taka sæti í nefndinni. Hlutkestinu stjórnar 
form aður skólanefndar.

25. gr.
Skólanefndarm enn tara með um boð sitt í 3 ár  og m á fela þeim það á 

ný að þeim tim a liðnum , en ekki eru þeir skyldir að taka við þvi fyrri en 
jafnlangur timi er liðinn og þeir sátu í nefndinni, nem a k ennarinn  þar  sem 
ekki er um  annan  að velja. Deyi nefndarm aður  eða fari ú r  nefndinni annara  
orsaka vegna áður en tími hans er ú trunn inn ,  skal sá er k em u r  í hans stað, 
að eins vera í nefndinni þ a n n  tima af þ rem  árum , sem enn  er eftir.

26. gr.
Enginn ne fndarm anna  hefir atkvæðisrjett um  þau  mál, er snerta  hann  

sjálfan persónulega, og er rjett að hann  viki af fundi m eðan  ræ tt er eða 
ályktun gerð um  málefni, er varðar h a n n  sjálfan.

27. gr..
F o rm að u r  kallar nefndina sam an  til funda  svo oft sem þörf  krefur. 

Nefndin getur enga á lyktun gert, nem a meiri hluti h en n a r  sje viðstaddur. 
Atkvæðisfjöldi ræ ð u r  úrslitum. E f  jafnmörg eru atkvæði, skal atkvæði for- 
m anns ráða. Ályktanir nefndarinnar skulu  ritaðar í gjörðabók.

28. gr.
Skólanefnd hefir um sjón og eftirlit m eð öllum  barnafræ ðslum álum  

skólahjeraðs síns. H ún  auglýsir kennarastöðu  ef laus er, og ræ ð u r  m eð sjer 
hverjum  um sæ kjanda  h ú n  vill m æla m eð til s töðunnar. H ú n  hefir effirlit með 
þvi að kennari geri skyldu sína, sjer um  árleg próf, sem fyrirskipuð eru  i 
lögum þessum, hefir eftirlit m eð skólasókn skólaskyldra barna  og annast um  
að þau geti fengið nauðsvnlegar b æ k u r og áhöld  eftir þvi sem yfirstjórn 
fræðslumála ákveður. H ún  hefir um sjón  m eð og u m ráð  yfir skó lahúsum , og 
annast um, að herbergi þau, sem höfð eru til kenslu, sjeu svo að heilsu 
b a rn an n a  sje ekki hætta búin. H ún sjer um  útvegun nauðsynlegra kensluáhalda. 
H ún afhendir bæjarstjórn eða hreppsnefnd i tæka tíð áætluu um kostnað við 
barnafræðsluna ár hvert og ráðstafar þvi fje, sem kaupstaðurinn  eða h rep p u r-  
inn veitir til barnafræðslu. H ún sem ur reglugerð um  tiihögun barnafræðsl- 
u n n a r  i skólahjeraði sinu, eða gerir breytingar á eldri reglugerðum  eftir því 
sem þörf krefur, og sendir yfirstjórn fræðslumála til sam þyktar. H ún  býr út 
skýrslur þæ r og skýrteini, sem yfirstjórn fræðslum ála heim tar, um  hag 
barnafræðslunnar.

Verði ágreiningur milli skólanefndar og h reppsnefndar um  fjárframlög 
til barnafræðslu, skal hann  lagður und ir  ú rskurð  yfirstjórnar fræðslumála.

29. gr.
F o rm að u r  skólanefndar hefir á hendi aðalfram kvæ m d þess er segir i 

28. gr. og sjer um, að öll störf sem nefndin á að annast sjeu sam viskusam - 
lega unnin. H ann heldur reikning yfir tekjur og gjöld barnafræ ðslunnar i 
skólahjeraðinu ár hvert, og skal reikningurinn endurskoðaður af hreppsnefnd



(bæjarstjórn) og sendur yfirstjórn fræðslum ála í afriti. F o rm að u r  sjer um  bók- 
un á fundargerðum  skólanefndar, sem ur skýrslur þær, er af henni eru heimt- 
aðar og annast brjefaviðskifti hennar.

30. gr.
Yfirstjórn fræðslum ála setur nánari ákvæði um  skyldur og störf 

skólanefnda.

VI.
Ýmisleg ákvœði.

31. gr.
Um lækniseftirlit m eð heilbrigði kennara ,  skó labarna  og hollustuhátt- 

um skólanna, fer eftir þvi sem yfirstjórn heilbrigðismála ákveður í samráði 
við yfirstjórn fræðslumála.

32. gr.
Lög þessi öðlast g i l d i ................................ og eru  frá sam a tim a ú r  gild

n um in  . . . . .

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a :
Alþingi 1919 samþykti þingsályktun um rannsókn og endurskoðun á 

fræðslumálum landsins. Samkvæmt þessari þingsályktun kvaddi ráðuneytið þá pró- 
fessorana dr. phil. Guðmund Fiunbogason og sjera Sigurð Sívertsen til þess að vera 
stjórninni til aðstoðar við rannsókn þessa og athugun.

Það, sem þingsályktun þessi fer fyrst og fremst fram á, er að endurskoð- 
uð sje löggjöf landsins um barnafræðslu og unglinga. Hafa hinir tilkvöddu menn 
athugað þetta mál, og gert tillögur um nýja lagasetning um barnafræðslu í frum- 
varpi þar um. Frumvarp þetta hefir ráðaneytið fallist á svo að segja óbreytt.

Breytingar hafa verið gerðar á þessum greinum:

5. gr. n iöu rlag i s iö u stu  m álsgreinar, 10. gr. n iðu rlag i s íö u stu  m áisgreinar, 18. gr. 
annari m álsgrein  og s iö u stu  m álsgrein  og 29. gr. s iö ar i m álsgr. í  frum varpi h in n a  tilkvöddu  
m anna eru h in  um getnu  ákvæ ði á þ essa  le ið :  5. gr. n iðu rlag  siðu stu  m álsgreinar: H eim ilt  
er þ ó  að ráða þessu m  börnum  farkennara, sjeu þau 12 eð a  fleiri og  þeim  eig i sjeð  fyrir  
næ gri k cn slu  á annan hátt. 10. gr. n iðu rlag  s ið u stu  m álsgrein ar: Skal skólanefn d  tilkynna  
yfirstjórn in n i þ að  og hún ákveða sk ó lask y ld u  fyrir börn á þ essu m  ald ri í sk ó lab jerað in u . 
18. gr. ö n n u r  m álsgr.: Við próf skal jafnan vera p ró fd óm an d i sk ip aðu r af yfirstjórn  fræ ðslu- 
m ála, fæ r h ann  6 k rónur m eð d ýrtiðaru p p b ót að auki i d agpen inga , er gre iða st úr rík is- 
sjóð i. 18. gr, s iðari m álsgr.: Nú k em u r barn á þ essu m  aldri ekki til p rófs án gildra forfalla



og skal þá p rófd óm andi prófa b arn ið  á h eim ili þ ess eð a  á óðru m  stað, er hann  tiltfckur, 
og greið ir  sá, er barnið heíir l i l  fram fæ rslu, p rófk ostn að in n . 2Í). gr. s íðari m álsgr.: t ö- 
m akslaun fær forraaður 2 kr. fyrir hvert barn sk ó la h jera ð sin s  8—14 ára að a ldri, þó aldrei 
m eira en 500 kr. Laun þ essi gre iða st að hálfu  úr sv e ita rsjó ð i (b æ jarsjóð i), og  að hálfu  úr 
rik issjóð i. Þ essi s íðasta  grein  er feld  burtu.

Breytingarnar virðist ekki þurfa að skýra. Um breytinguna í 18. gr. annari 
málsgr. skal það þó tekið fram, að bæði sparar það allmikið fje að fela prestun- 
um að vera prófdómendur og svo þykir og einnig vera mikil trygging fengin með 
því fyrir góðu eftirliti með kunnáltu barnanna, eftirliti, sem prestarnir til skamms 
tíma hafa haft á hendi. það verður því varla sagt að nýjum störfum sje hlaðið 
á prestana með þessu, heldur er hjer að eins um það að ræða að fela þeim aftur 
starf, sem ljett hefir verið af þeim um nokkurra ára skeið.

Annars vísast til mentamálanefndarálits III.


