
iíd. 460. Mefndarállt

um frv. til laga um lærða skólann i Reykjavik.

Frá meiri hluta m entam álanefndar.

Nefndin hefir klofnað; viljum vjer, sem e rum  i meiri h lu tanum , að írv. 
nái fram að ganga.

Frv. er að efni til að mestu leyti samhljóða frv. þvi, sem stjórnin 
lagði fyrir Alþingi árið 1921, með þeim breytingum, sem meiri hluti menta- 
málanefndarinnar það á r  vildi á þvi hafa. E n  frum varp  s tjórnarinnar  var þvi



nær samhljóða frum varpi þeirra Guðm. Finnbogasonar og S. P. Sivertsens, 
sem stjórnin hafði falið að athuga skipulag m entaskólans i Reykjavik.

Með frum varpi þessu er horfið frá þvi fyrirkomulagi á m entaskólan- 
um , sem nú er; fer það fram á að taka lærða skólann upp aftur, með liku 
fyrirkomulagi sem var á honum  fyrir 1905. Þá var það eingöngu m arkm ið 
skólans að búa nem endurna  undir  vísinda- og em bæ ttisnám  í æðri skólum 
og visindastofnunum. H ann  var þá óskiftur 6 ára skóli fyrir þá, sem ætluðu 
að ganga út á embættis- eða visiudabrautina i lifinu. t*essu var breytt með 
skifting m entaskólans í tvær deildir, gagnfræða- og lærdómsdeild. Reynslan 
hefir þegar sýnt, að þessi tviskifting í þriggja ára gagnfræðadeild og þriggja 
ára lærdómsdeild i 6 ára skóla er töluverðum  vankvæðum  bundin.

Markmið gagnfræðadeildarinnar er að veita nem endunum  hæfilegan 
undirbúning  undir lifið, án þess að stunda visindi eða gerast embættismenn. 
Námsgreinir og fyrirkomulag kenslunnar hljóta að verða með öðrum  hætti 
i gagnfræðadeildinni en i lærdómsdeildinni. Þetta veldur töluverðri endurtekn- 
ing á nám inu  i sum uin  greinum fyrir þá nem nedur, sem halda áfram til 
þess að ná stúdentsprófi í lærdómsdeildinni, og verður til tö lcverðs tvíverkn- 
aðar og tímatafar, og námið þvi ekki eins notauijúgt og verða mætti, ef 
skólinn væri óskiftur frá upphafi til enda.

Gagnfræðanámið í h inum  tvískifta skóla getur hæglega freistað nem - 
endanna til að halda áfram i mentastiganum , og þannig skapað meiri s túdenta- 
fjölda en þjóðin hefir þörf fyrir. t*etta hefir reynslan þegar leitt í Ijós, og tel- 
u r meiri hlutinn það engan kost á þessu fyrirkomulagi.

Síðan tviskiftingin komst á hefir aðsóknin að skólanum aukist stór- 
kostlega ár frá ári. t  byrjun  skólaársins 1920—21 voru nem endur  162, 1921 — 
22 195 og í byrjun yfirstandandi skólaárs voru þeir 226. Reykjavik veldur 
mestu um þessa sivaxandi aðsókn. Meira en helmingur nem endanna  m un nú 
vera Reykvikingar eða til heimilis í Reykjavik.

Skólahúsið er þegar orðið altof lítið; hefir þegar verið ú tbúin kenslu- 
stofa í útbyggingum skólans. Aukist aðsóknin, sem varla er efamál, verður að 
stækka skólahúsið að miklum  mun. Hefir það afarm ikinn  kostnað i för með 
sjer. A næsta hausti er viðbúið, að leigja verði kenslustofur utan skólahúss- 
ins. Þann  kost mætti að vísu taka, að neita viðtöku í skólann sökum  þrengsla, 
en það telur meiri h lutinn neyðarúrræði.

Allur þorri nýsveinanna og ným eyjanna ú r  Reykjavik eru börn  undir 
og um fermingaraldur.

Það er auðvitað mikið hagræði fyrir Reykjavik, að geta notað þessa 
rikisstofnun fyrir börn  sín, sjer að kostnaðarlausu, þegar barnaskólanum  
sleppir;  er þeim sist láandi, þótt þeir noti sjer þetta. Hitt o rkar  meir tví- 
mælis, hvort það er sanugjarnt gagnvart öðrum  landsm önnum , að rikið beri 
allan þanu  kostnað, sem þessi sivaxandi aðsókn Reykvikinga hefir i för með 
sjer. Margir lita svo á, og þar á meðal ekki allfáir Reykvikingar, að rikinu 
beri ekki að kosta að öllu leyti unglingamentun Reykjavíkur frem ur en aðra 
unglingamentun i landinu.



Væri skólinn gerður að einum  óskiftum lærðum  skóla, rayndi við það 
eitt sparast offjár fyrir ríkið. Auk þess má vel gera ráð fyrir, að þá mætti 
aftur taka upp heimavistir i skólahúsinu fyrir m ikinn hluta h inna fátækari 
nem enda utan af landsbygðinni, og drægi það ekki lítið úr skólavistarkostnaði 
þeirra.

Að þvi er kem ur til hins andlega þroska og þekkingar stúdenta frá 
m entaskólanum  siðan tviskiftingin var upp  tekin, m un  síður en svo vera um 
miklar framfarir að ræða frá gamla fyrirkomulaginu. Þvi til stuðnings má 
benda á svör háskólakennaranna við þar að lútandi spurn ingum  frá þeim 
Guðm undi Finnbogasyni og S. P. Sivertsen i nefndaráliti þeirra um  m enta- 
skólann.

H áskólakennararn ir  telja andlegan þroska og kunnáttu  stúdenta sist 
meiri, heldur minni i sum um  greinum en áður var hjá s túden tum  lærða skól- 
ans, og það í þeirri námsgrein, m óðurm álinu , sem hverjum m entuðum  manni 
er sist ætlandi að kunna ekki til n okku rra r  hlitar; má óhætt fullyrða, að þessu 
valdi að meira eða m inna leyti tviskifting kenslunnar

Yfirleitt telja háskó 'akennararn ir  stúdentana m iður þroskaða og lakar 
búna undir háskólanámið en stúdentar lærða skólans a lm ent voru, og ber þar 
að sama brunni, kenslufyrirkomulaginu, sem leiðir af tviskifting skólans, og 
þar af leiðandi of sköm m um  tima til lærðu m entunarinnar.

Samkvæmt s tjórnarfrum varpinu 1921 á latnesk tunga að vera ein af 
námsgreinum  skólans, en ekki er þar eður í frum varpi þeirra G. F. rg  S. P. S. 
gert ráð fyrir latinukunnáttu  sem skilyrði fyrir viðtöku i skólann. Þelta er 
gert i frumvarpi þvi, sem hjer liggur tyrir. Meiri hluti raen tam álanefndarinnar 
1921 telur latinunám ið eiga að vera eitt aðaluppeldis- og þroskam eðal skólans. 
Meiri hlutinn er þessu alveg sam dóm a. Með inntökuprófi í latínu verður 
latínunámið nem endunum  ljúfara og auðveldara, og þar af leiðandi til meiri 
andlegs þroska, en það telur meiri hlutinn aðalkostinn við þelta nám.

Annars er meiri hlutinn á þvf, að ekki beri að gera inntökuprófið svo 
auðvelt, að það veili sárlitla trygging fyrir nokkrum  verulegum andlegum 
þroska og þekkingu nýsveinanna. Þeim verður námið þvi auðveldara og nota- 
drýgra sem þeir kom a þroskaðri og betur undirbúnir. Auk þess getur hæfi- 
lega strangt inn tökupróf dregið úr of mikilli aðsókn að skólanum  og komið í 
veg fyrir inntöku m iður liklegra unglinga til náms. Skólanum  er að öðru 
jöfnu meiri fengur i e inum nem anda  vel þ roskuðum  eftir aldri og vel undir- 
búnum  en tveim eða jafnvel fleirum með litlum þroska til lifs og sálar, þótt 
þeir kunni að geta kóklast inn i skólann.

Meiri hlutinn vill meðfram af þessum ástæðum hækka aldurstak- 
markið til inntökuprófs upp i 13 ár. ‘

Meiri hlutinn telur enga þörf á miklu fleiri stúdentum  en þarf til þess 
að fullnægja þörf þ jóðarinnar á háskólam entuðum  m önnum .

Verði frum varp þetta að lögum, sparast rikissjóði tugir eða jafnvel 
hundruð  þúsundir k róna; auk þess er með þvi lengin meiri trygging fyrir 
nothæfri kenslu i skólanum  og þvi betri undirbúningi stúdentanna undir há- 
skólanámið. Gagnfræðamentunin m yndi he ldur engu tapa við þessa breytiugu.



Enginn efi er á þvi, að Reykjavík m yndi mjög bráðlega kom a sjer upp mynd- 
arlegum unglinga- og gagnfræðaskóla, jafnvel be tu r  sn iðnum  eftir þörfum  nem- 
endanna en gagnfræðadeildin nú er. Meiri hlutinn telur sjálfsagt, að rikið 
styrki þann  skóla, en þó honum  væri veittur allriflegur s ty rkur af rikisfje, 
m yndi um  stórkostlegan fjársparnað að ræða.

Að öllu þessu athuguðu telur meiri h lutinn sjálfsagt að afgreiða þetta 
mál á þessu þingi.

N okkrar  breytingar vill meiri hlutinn gera á frum varp inu ; eru þær 
flestallar aðeins orðabreytingar; ræ ður  hann  háttv. deild að samþykkja frv. 
með þessum

BREYTINGUM.

1. Við 3. gr.
Eftir »sagnfræði« komi: bókmentafræði, landafræði.

2. Við 4. gr.
a. Upphaf g reinarinnar verður þannig:

Viðtöku í fyrsta bekk skólans fá engir, sem eru yngri en 13 ára o. s. frv.
b. Aftan við 1. málsgrein bætist:

Ákvæði sam kvæ m  þessu gilda um  viðtöku i aðra  bekki.
c. Fyrir  »kunnátturaun« i annari málsgrein kem ur:  próf, og fyrir »sömu 

reynd« í siðustu málsgrein kem ur:  sam a próf.
3. Við 5. gr.

Fyrir  »tvær kunnáttureyndir«  kem ur:  tvenskonar próf, fyrir »árs- 
rcynd« kem ur: árspróf, orðið »fullnemareynd« fellur niður, og fyrir »allar 
lögskipaðar kunnáttureyndir«  kem ur:  öll lögskipuð próf.

4. Við 6. gr.
Fyrir  »ársreynd« og »fullreynd« kem ur:  árspróf og stúdentspróf.

5. Við 10. gr.
Fyrir »kunnátturaun« kem ur:  próf.

6. Við 11. gr.
Aftan við greinina bætist:

Skólalækni skal borga eftir samningi.
7. Við 12. gr.

Greinin fellur niður.
8. Við 14. gr.

Fyrir  »kunnátturaun« kem ur:  próf, og fyrir »viðtökuraun« kem ur:
inntökupról.

Alþingi, 27. april 1923.

Sigurður Stefánsson, Magnús Pjetursson. E inar  Þorgilsson, 
frsm. meirj hlutans,


