
134. Frum varp

til laga um lærða skólann í Reykjavik.

Flutningsmaður: Bjarni Jónsson frá Vogi.

1. gr.
1 h inum  lærða skóla skulu nem endur  fá nauðsynlega undirs töðukunn- 

áttu undir æðra nám  og þann þroska, sem þarf  til þess að leggja stund á 
visindi i háskólum  og öð rum  æðstu lærdómsstofnunum .

2. gr.
Námi i skólanum  skal skift n iður á 6 bekki og 6 ár. Læra allir sam an 

i i jórum  neðri bekkjunum , en i tveim efstu bekk junum  eru tvær deildir, mál- 
fræðideild og stærðfræðideild, er velja skal á milli.

3. gr.
Kenna skal íslensku og sögu íslenskra bókm enta , ensku, þýsku, frakk- 

nesku og latneska tungu, sagnfræði, eðlisvísindi (dýrafræði, grasafræði, steina- 
fræði og kristallatræði, stjörnufræði og efnafræði), stærðfræði, teiknun, söng.



Ieikfimi og glimur. Auk þess skal gefa nem endum  kost á að nema handíðir. 
Islensk tunga og latnesk skulu vera höfuðnám sgreinar i 4 neðri bekkjunum  
og í málfræðideild, en stærðfræði er höfuðnámsgrein í stærðfræðideild.

4. gr.
Viðtöku í skólann fá engir, sem eru yngri en 12 ára, engir, sem 

haldnir eru af n æ m um  sjúkdóm um  eða öðrum  kvillum, sem eru hættulegir 
öðrum, engir, nem a óspill m annorð  hafi, og engir, nema þeir sýni kunnátlu -  
voltorð frá kennara  eða skóla.

Hver sá, er vill la viðtöku í 1. bekk, verður að standast kunná ttu raun  
i íslenskri tungu og islenskum stil og helstu málfræðiatriðum, i latneskri 
tungu og latneskum  stil og nieginatriðum latneskrar málfræði, í reikningi og 
sögu íslands og svna, að hann  skilji sæmilega sænsku eða ríkisnorsku eða 
dönsku. Skrifa skal hann  og læsiiega.

Nú vill m aður fá viðtöku i einhvern annan  bekk en 1. bekk, og skal 
liann þá slandast söm u reynd sem væntanlegir bekkjunautar hans.

5. gr.
í skólanum  eru tvær kunnáttu reynd ir  á hverju ári, ársreynd í hverj- 

um hekk og fullnemareynd (stúdentspróf).
Við allar lögskipaðar kunnáttu reynd ir  i skólanum  skulu vera þrír 

kunnáttudóm arar  í hverri námsgrein: kennari i þeirri námsgrein, sem reynt 
er í, og einhver an n a r  kennari skólans og þriðji m aður, skipaður af kenslu- 
m álaráðuneytinu.

6. gr.
Kunnáttu skal meta eftir einkunnastiga Örsteds með sam a hætti 

sem tiðkaður var i lærða skólanum  áðnr, m eðan melið var eftir þessum ein- 
kunnasliga. K inkunnir skulu vera sem þá var: ágæliseinkunn, fyrsta einkunn, 
önnur  einkunn og þriðja einkunn, reiknaðar i stigatali með sam a hætti sem þá.

Við ársreynd og fullreynd eru gefnar e inkunnir  i öllum nám sgreinum , 
að undanskildum  söng, leikfimi og handiðum .

7. gr.
Skólastjóri ákveður slundafjölda og skifting kenslunnar með ráði kenn- 

arafundar. Skal þó íslensku og latnesku æ tlaður hálfu meiri timi en öðrum  
málurn, og stíltimar að auki, svo og stærðfræðinni i stærðfræðideildinni. Hálfu 
meiri tíma skal og verja til leikfimi og iþrótta en verið hefir.

8. gr.
Skólaárið skal lelja frá 1. október, og eru þessi leyfi lögboðin:

Sumarleyfi 1. júlí til 30. september.
Jólaleyfi 23. desem ber til 2. janúar .
Öskudagurinn.
Páskaleyfi frá miðvikudegi fyrir skírdag til þriðja í páskum.



Hvítasunnuleyfi frá laugardegi fyrir hvitasunnu til þriðja í hvitasunnn.
Sum ardagurinn  fyrsti.
Afmælisdagur konungs og 17. jún i.
Mánaðarleyfi, einn dagur i hverjum  mánuði.

Ö ðrum  leyfum ræ ður  skólastjóri.

9. gr.
Kensluna annast kennarar, sem fullnægja skilyrðum þessara laga. Peir 

skulu vera svo margir, að engi þeirra þurfi að kenna meira en 24 s tundir  á 
viku, en skólastjóri 14. Skulu þeir vera skipaðir em bæltism enn og laun þeirra 
ákveðin i launalögum. S tundakennara  m á taka i viðlögum og um  skam m an 
tima.

10. gr.
Krefjast skal af kennurum , er skipaðir vilja verða, að þeir hafi staðist 

kunná ttu raun  i kenslugreinum  sinum  i e inhverjum  háskóla, er kenslumála- 
ráðuneylið telur fullgildan, eða sýni með öðrum  hætti, að þeir sjeu starf- 
anum  vaxnir, að þeir sjeu eigi haldnir at n æ m um  s júkdóm um , og að þeir hafi 
með eins árs reynslu sýnt, að þeir hafi þá skapshöfn, sem kennurum  er 
nauðsynleg.

11. gr.
Skólastjóri skal ráða lækni handa  skólanum  með sam þykki kenslu- 

m álaráðherra . Skólalæknir skal skoða alla nem endur  að haustinu og gæta 
þess, að enginn sje i skólanum  haldinn þeim s júkdóm um , sem  hætt er við, 
að hann  beri á skólasystkini sín, og skoðunargerð  skal hann  hafa á miðjum
vetri og auk þess hvert sinn, er hann  telur þörf á.

12. gr.
Laun skólastjóra og kennara  eru ákveðin i launalögum, lækni skal 

borga eftir samningi.

13. gr.
Yfirstjórn skólans er í höndum  kenslum álaráðuneytisins, er gerir allar 

meiri háttar ráðstafanir áhræ rand i skólann eftir tillögum skólastjóra og kenn- 
arafundar. Að öðru leyti s tjó rnar  skólastjóri skólanum  i samráði við kennar-
ana, er hann kveður til fundar þá honum  þurfa þykir.

14. gr.
Skólastjóri sem ur skólafyrirsögn með ráði kennarafundar  og samþykki 

kenslumálaráðuneytisins. 1 skólafyrirsögn eru fyrirmæli um : 
kenslu í skólanum ,
k u nná ttu raun ir  og flutning milli bekkja,
v iðtökuraun,
kenslutima,



framferði og aga,
skyldur skólastjóra og kennara,
afskifti yfirstjórnar skólans.

15. gr.
Lög þessi kom a til f ram kvæm da i viðtöku nýsveina i 1. bekk 1923 og

færast með þeim bekkjarsveinum  sm ám sam an  yfir allan skólann jafnóðum  sem
þeir útskrifast, sem nú eru i skólanum , síðastir þeir, er flytjast upp i annan  
bekk á vori kom anda.

G r e i n a r g e r ð .
Sú um bót á skólanum , sem hjer er farið fram á, má eigi dragast, og

verður þvi þetta þing að minsta kosti að kom a fram þeirri hðfuðbrevtingu.
að hann verði sam feidur sex ára læ rður skóli. Á það legg jeg höfuðáhersluua, 
þvi að sam band hans við gagnfræðaskólana er mjög svo skaðlegt. Hin önn u r  
atriði hefi jeg sett svo sem mjer þykir vera eiga, en þótt eigi gengi fram 
óbreytt, þætli mjer vel iara, ef höfuðatriðið næst. Jeg hefi samið þetta f ium-  
varp með hliðsjón af frum varpi miiliþinganeíndarinnar, en hefi þó gert smá- 
breytingar á því.


