
43. F rum varp

til laga um húsmæðraskóla á Staðarfelli.

Flutningsm aður: Jónas Jónsson.

1. gr.
Ríkið skal stofna og starfrækja hússtjórnarskóla á Staðarfelli. Til skól- 

ans skulu leggjast minningarsjóðir Herdísar Benedictsen og Gests Magnússonar, 
eftir þvi sem gjafabrjefln mæla fyrir.



2. gr.
Skipa skal við skólann forstöðukonu, er hefir að launum  2000 kr., og 

kenslukonu með 1500 kr. launum . Fastir starfsmenn skólans njóta dýrtíðar- 
uppbótar og hafa auk þess leigulausan bústað, ljós og hita.

3. gr.
Inntöku i skólann geta aðeins fengið þær stúlkur, sem eru 16 ára eða 

eldri og hafa fengið þá almeunu mentun, sem forstöðukonan telur nægilega 
til að þær geti notið sjerfræðslu skólans.

4. gr.
Kenna skal í skólanum  alm enna heilsufræði, um efnasamsetning fæð- 

unnar, alla einfalda matargerð, sem tíðkast hjer á landi, og framreiðslu. Enn- 
frem ur garðrækt, um meðferð mjólkur, þvott og einfaldan fatasaum. E*á skal 
og kent um, hversu húsum  og sveitabæjum verður best fyrir komið bjer á 
landi að því er snertir byggingarefni, stil og skiftingu herbergja. Nánari fyrir- 
mæli um starfshætti við skólann ákveður atvinnum álaráðherra í reglugerð, er 
hann sem ur í samráði við búnaðarm álastjóra og forslöðukonu skólans.

5. gr.
Áður en skólinn tekur til starfa, má verja ú r landssjóði alt að 8000 

kr. til óhjákvæmilegra breytinga á íbúðarhúsinu á Staðarfelli og til kenslu- 
tækja. Ennfrem ur skal landsstjórninni heimilt að láta kaupa skólanum til 
handa fyrir almannalje hálfa lausafjáráhöfn á jörðina. Stjórn Búnaðarfjelags 
íslands sker úr þvi, hvað teljast skuli meðaláhöfn á Staðarfelli. Búið og jörð- 
ina skal síðan leigja forstöðukonunni. Leiguskilmálarnir skulu vera hinir sömu, 
eftir stærð jarðarinnar og áhafnar, eins og forstöðum aður bændaskólans á 
Hvanneyri á við að búa.

G r e i n a r g e r ð .

Það er nú varla vansalaust að ætla íslenskum konum  engan sjerskóla, 
er sam svarar bændaskólunum . I öðru lagi ber landinu skylda til sem allra 
iyrst að nota jörðina Staðarfell til þess, sem hún var gefin, svo og sjóð Her- 
disar Benedictsen. Æ tti að mega reka skólann fyrst um sinn með tiltölulega 
litlum kostnaði fram yfir styrk úr Herdísarsjóðnum. Stofnkostnaður yrði eðli- 
lega nokkur, en þó er stilt lijer mjpg í hóf. Búið ætli að geta vaxið landssjóði 
að kostnaðarlausu, undir góðri stjórn, upp af stofni þeim, er landið kaupir í 
fyrstu. Hefir sú orðið reyndin á Kleppi. Þar var lagður til mjög lítill bústofn 
i fyrstu, en nú er þar orðið stórbú, sem landið á. N ánar í framsögu.


