
65. Frumvarp

til laga um  beimild fyrir bæjar- og sveitarsijórnir til að skylda unglinga 
til sundnáms.

Flutningsm aður: Jóbann Jósefsson.

1. gr.
í  kaupstöðum eða sveitum, þar sem sund er kent á kostnað bins opinbera, 

skal bæjar- og sveitarstjórnum heimilt með reglugerð, er stjórnarráðið stað- 
festir, að gera öllum heimilisföstum unglingum frá 10—15 ára að aldri innan 
síns umdæm is skylt að stunda sundnám  alt að tveim m ánuðum  ár hvert.

2. gr.
Undanþegnir námsskyldu skuln þeir, sem sannað geta með læknis- 

vottorði, að þeir megi ekki stunda sundnám  sökum  heilsubrests, svo og þeir, 
sem þegar hafa lært að synda, svo að þeir megi teljast sæmilega syndir.

3. gr.
í reglugerð má ákveða sektir fyrir brot gegn henni.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .

Frum varp þetta er flutt samkvæmt tilmælum bæjarstjórnarinnar i Vest- 
m annaeyjum .

Yfírleitt má telja þörfina fyrir sundkunnáttu brýna i öllum sjávarþorp- 
um landsins, og endn í sveitum líka, þar eð mikið af yngri m önnum  þaðan 
fer til sjávarplássanna tíma úr árinu.

Sundkunnátta er þó frekar óalgeng, þrátt fyrir það, þótt kenslu sje 
viða baldið uppi einhvern hluta sum ars, og m un það meðal annars orsakast 
af þvi, að námsskeiðin eru illa sótt. E r því varla við að búast, að sundkunn- 
átta nái þeirri útbreiðslu, sem æskileg blýtur að teljast, nem a gerðar sjeu þær 
ráðstafanir, að sveitar- og bæjarstjórnir geti baft hönd i bagga með þvi, að 
unglingar noti sjer sundkensluna þann stutta tíma, sem hún vanalegast 
stendur yfir. Verið getur, að hjer þyki of langt farið með þessu frv., eða nokk- 
urri skyldukvöð i þessu efni. En þess ber að gæta, að kenslutím inn er stuttur 
ár hvert, og auk þess falla vanalega nokkuð m argir dagar úr, nem a þvi betur 
viðri, og þá dagana, sem kent er, fer tæplega meira en einn klukkutím i til 
kenslunnar.



Rjett þykir að m inna á það í þessu sam bandi, að stjórn lþróttasam - 
bands íslands fór fram á það 1920, með opnu brjefi til allra skóla- og fræðslu- 
nefnda, að þær reyndu að kom a þvi til leiðar, að sund væri gert að skyldu- 
námsgrein í öllum skólum. Segir meðal annars i brjefinu, að sundið sje 
jafnágæt iþrótt sem hún sje nytsöm, og það jafnt fyrir stúlkubörn sem pilta.


