
lld. 150. Frumvarp

til laga um kenslu heyrnar-  og málleysingja.

F rá  m entamálanefnd.

1. gr.
Foreldrum  og fo rráðam önnum  d a u fd u m b ra  b a rna  skal skylt að senda 

þau til uppfræðslu í Daufdum braskóla  landsins það haust, sem þau eru <S 
ára," nem a sönnu r  sjeu færðar á það fyrir yfirstjórn fræðslumála, að þeim 
verði veitt jafngóð kensla og uppeldi á annan hátt, og skulu  börn in  vera í



skó lanum  til 17 ára aldurs, nem a þau hafi lokið nám i fyr eða yfirstjórn ' 
fræðslum álanna þyki af öð rum  áslæðum  rjett að láta þau  fara fyr frá skól- 
anum , en það skal að jafnaði gert, ef barnið reynist óhæft til nám s eða hæft 
til að njóta kenslu i öðrum  skóla.

Ef sjerstakar ástæður eru fyrir hendi, getur yfirstjórn fræðsluinála veitt 
undanþágu frá fram angreindu ákvæði um  a ldur heyrnar- og málleysingja, er 
þeim skuli kom ið til kenslu.

2. gr.
F ore ld rar  barns  eða barnið sjálft greiða kostnað við ferð þess til skól- 

ans og frá honum  að afloknu námi, svo og fatnað þann, er barnið á að hata 
með sjer i skólann. Geti þau þaó ekki fyrir fátæktar sakir, greiðir h reppur  
sá, sem barnið á lögheimili i, koslnaðinn sem önn u r  útgjöld til barnatræðslu.

Borgun fyrir fæði barnsins og föt, meðan það dvelur i skólanum , 
greiðist af foreldrum eða barn inu  sjálfu, að svo miklu leyti sem efnahagur 
þeirra leyfir, að dómi yfirstjórnar fræðslumála, þó aldrei m eira en */* kosln- 
aðar. Allur annar  kostnaður við skólahaldið greiðist ú r  ríkissjóði.

3. gr.
Börn þau, er eiga að góðu heimili að hverfa, fara þangað í sum ar-  

leyfinu, og greiðir rikissjóður hálfan ferðakostnað. Öðrum  börnum  útvegar 
skólinn hentugan verustað til sum ardvalar  eða hefir þau sjálfur, og greiðist 
þá kostnaðurinn af fram færanda, eftir sömu reglum  og segir i síðari lið 2. gr.

4. gr.
Þegar daufdum bt barn  hefir lokið námi og foreldrar þess eða aðrir 

vandam enn eru dán ir  eða eru ekki færir um að annast það sem skyldi, skal 
presti og oddvita í þeim hreppi, sem barnið  á heimili í, vera skylt að sjá 
um, að þvi verði komið fyrir á góðu heimili, þar sem það getur haft sem 
best not þess, er það hefir numið.

5. gr.
Yfirstjórn fræðslumála getur sett reglugerð um  tilhögun kenslunnar i 

D aufdum braskólanum  og um  önn u r  atriði, er skólann varða. í  reglugerðinni 
m á ákveða, að taka megi til kenslu i skólanum , um  lengri eða skemri tíma, 
m álhölt og heyrnarsljó börn, sem geta ekki notið kenslu í öðrum  skólum, 
blind börn  og vitsljó börn, að svo miklu leyti sem fjárveiting til þessa er 
fyrir hendi.

6. gr.
Með Iögum þessum er ú r  gildi n um in  tilskipun 26. febr. 1872, um 

kenslu heyrnar-  og málleysingja.

G r e i n a  r g e r ð .

Milliþingaráðunaular stjórnarinnar i mentamálum hafa samið frv. til laga 
um daufdumbraskólann í Reykjavik, psamt atbugagemdum, sem prentað er í



»Mentamálanefndarálili 111«, bls. 45—51, og ætlast ráðunautarnir til, að það fry. 
komi í stað lilskipunarinnar frá 26. febr. 1872. Nefndin hefir átt tal við forstöðu- 
konu Daufdumbraskólans, og telur hún mikla nauðsyn að fá börnin yngri i skól- 
ann en nú gerist, með því að námshæfileikar þeirra sjeu að sumu leyti betri á 
yngri árunum og námstiminn geti trauðla orðið nógu langur, ef börnin koma 
ekki fyr en á aldrinum 10—14 ára, svo sem nú er. Nefndin fellst á þetta, og þá 
sjerstaklega með það fyrir augum, að þeim af börnunum, sem til þess eru hæf, 
verði kent að tala inælt mái og lesa mælt mál af vörum annara. Hins vegar hefir 
nefndinni ekki þótt þörf á að lögleiða jafnítarleg ákvæði um skólahaldið sjálft 
sem íarið er fram á í frv. ráðunautanna, en vill að yfirstjórn fræðslumálanna 
sje heimilað að skipa þeim atriðum með reglugerð. Um einstakar greinar skal 
þetta tekið fram:

Um 1. gr.
Ákvæðin uin skólaskylduna eru í samræmi við tillögurnar í 2. gr. í frv. 

ráðunautanna, og heimild yfirstjórnar træðslumálanna til undanþágu um aldur- 
mörk i samræmi við tilskipunina frá 26. febr. 1872.

Um 2.—4. gr.
Þessar greinar eru nær alveg samhljóða 6., 7. og 5. gr. í oftnefndu frv.
Að öðru leyti er vísað til athugasemdanna við frv. ráðunautanna.


