
Id . 148. Frumvarp

til laga um ungmennafræðslu.

Flutningsmaður: Ásgeir Ásgeirsson.

I.
Markmið og skipulag.

1. gr.
Markmið ungmennafræðslunnar er að veita þeim, sem lokið hafa 

fullnaðarprófi barnafræðslnnnar, kost á að afla sjer frekari mentunar, gera þá 
nýtari þegna þjóðfjelagsins og hæfa til að stunda nám i ýmsum sjerskólum.

2. gr.
Ungmennafræðslan veitist á námskeiðum, í kvöldskólum, í framhalds- 

bekk barnaskóla og ungmennaskólum.

3. gr.
Námskeið þessi og skólar eru jafnt fyrir stúlkur og pilta, nema öðru- 

vísi sje ákveðið í reglugerð.

4. gr.
Yið barnaskóla, hvort heldur er heimangönguskóli eða heimavistar- 

skóli, má hafa námskeið, kvöldskóla og framhaldsbekk fyrir ungmenni á þeim 
tima, er ekki þarf að nota skólann til barnafræðslunnar, þó ekki skemur en 
4 vikur á ári og ekki fyrir færri nemendur en 12. Kenslukostnaðinn greiðir 
sveitarQelag (bæjarfjelag) og ríki eftir sömu reglum og gilda um barna- 
fræðsluna.



5. gr.
Stjórn og umsjón námskeiðs, kvöldskóla eða framhaldsbekkjar við 

barnaskóla hefir skólanefnd skólahjeraðsins. Hún semur og reglugerð um til- 
högun kenslunnar og leggur fyrir yfirstjórn fræðslumála til samþyktar.

6. gr.
Tveggja ára ungmennaskóla skal setja á stofn i sveitum jafnskjótt og 

Qe verður veitt til þess i fjárlögum. Skulu slikir skólar vera 5 i landinu:
Einn á Austurlandi fyrir Múlasýslur og Austur-Skaftafellssýslu.
Einn á Norðurlandi fyrir Þingeyjarsýslur, EyjaQarðarsýslu og Skaga- 

Qarðarsýslu.
Einn á Vestíjörðum fyrir Strandasýslu, ísafjarðarsýslur og Barða- 

strandarsýslu.
Einn á Suðvesturlandi fyrir Húnavatnssýslu, Dalasýslu, Snæfellsnes- og 

Hnappadalssýslu, Mýrasýslu, BorgarQarðarsýslu og Kjósar- og Gullbringusýslu.
Einn á Suðurlandi fyrir Árnessýslu, Rangárvallasýslu og Vestur-Skafta- 

fellssýslu.

7. gr.
Stofnkostnað slíks skóla greiðir ríkið að bálfu, þegar hinn helmingur- 

inn er fenginn með frjálsum framlögum skólahjeraðsins. Skólastað ákveður 
yfirstjórn fræðslumála i samráði við framkvæmdanefnd, sem kosin er heima i 
bjeraði. Skólinn skal settur á hentugum stað i hjeraðinu,* þar sem hann hefir 
hæfilega bújörð til afnota.

8. gr.
Árlegur rikisstyrkur til ungmennaskóla skal vera :

1. Fast framlag til skólans kr. 3000,00.
2. 75°/» af launum skólastjóra og tveggja kennara, þó eigi af hærri launum 

en ákveðin eru i lögum um laun embættismanna, nr. 71, 28. nóv. 1919, 
26. gr.

3. 50% af andvirði keyptra kensluáhalda og bóka handa skólanum.
4. 5°/o af virðingarverði fasteigna skólans, enda sje rikið með þvi undanþegið 

sjerstökum Qárveitingum til viðgerða á húsum skólans og endurbyggingar.
Að öðru leyti greiðist kostnaður af sýslufjelögum skólahjeraðsins, af 

tillögum einstakra manna eða sjóða eða með skólagjöldum. Skólanefnd ung- 
mennaskóla ákveður skólagjald með samþykki yfirstjórnar fræðslumála til 
tveggja ára i senn, en það, sem á vantar til rekstrarkostnaðar, skal, nema ann- 
arsstaðar komi frá, greiðast af sýslusjóðum innan hjeraðsins i hlutfalli við 
fólksfjölda sýslnanna, þó svo, að fólksfjöldi þeirrar sýslu, sem skólinn er i 
settur, sje þrefaldaður, næstu sýslu eða sýslna tvöfaldaður, en þeirra, er fjær 
liggja, tekinn eintaldur.



9. gr-
Skólana skal stofna i þeirri röð, er fjárframlög þau, er koma eiga móti 

tillagi ríkisins, verða lögð fram.
Yfirsfjórn fræðslumála lætur gera uppdrátt að skólahúsum og öðrum 

nauðsynlegum mannvirkjum á skólastaðnum, ásamt kostnaðaráætlun, og skip- 
ar verkfróðan mann til umsjónar með framkvæmd verksins, enda greiði ríkis- 
sjóður kostnaðinn við þá umsjón.

II.
Kenslan.

10. gr.
Skyldunámsgreinar á námskeiðum, i kvöldskólum og framhaldsbekk 

barnaskóla skulu vera: islenska og islenskar bókmentir, íslandssaga og fjelags- 
fræði. Um aðrar námsgreinar fer eftir reglugerð, sem yíirstjórn fræðslumála 
samþykkir.

11. gr.
1 ungmennaskóla skal kenna: íslensku og íslenskar bókmentir, eitt út- 

lent tungumál, sögu, fjelagsfræði, landafræði, náttúrufræði, stærðfræði ásamt 
bókfærslu, teiknun, handavinnu, söng, leikfimi og iþróttir. Ennfremur er heim- 
ilt að kenna fleiri námsgreinar með samþykki yfirstjórnar fræðslumála. Und- 
anþágu má skólastjóri veita fyrsta árs nemendum frá þátttöku i einni eða 
fieirum námsgreinum, og eldri nemendum eítir því, sem áhugi og hæfileikar 
benda til.

12. gr.
Kenslunni í tveggja ára ungmennaskóla skal svo hagað, að í 1. bekk 

sjeu kendar þær námsgreinar og það af hverri, sem mest riður á fyrir þann, 
sem kynni að eins að stunda nám eitt ár, þó svo, að jafnframt fáist eðlilegur 
undirbúningur undir 2. bekk.

13. gr.
Kenslan skal i hvivetna miða að því, að glæða námfýsi og sjálfstæða 

hugsun nemenda, og auka leikni þeirra jafnt í því að afla sjer þekkfngar með 
athugun, tilraunum og bókum, sem í þvi, að beita fenginni þekkingu við úr- 
lausn nýrra verkefna.

14. gr.
í  ungmennaskólum skal, þegar því verður við kom ið, auk kenslu þeirr- 

ar, er um ræðir í 11.—13. gr., a. m. k. 6 vikur ár hvert hafa námskeið að vor- 
inu, eða haust og vor. Á sliku námskeiði skal kenna eitt eða fleira af þvi, 
sem hjer segir: heimilisiðnað, hússtjórn, jarðrækt, garðrækt, iþróttir, söng. 
Jafnframt skulu haldnir vekjandi og fræðandi fyrirlestrar um ýms efni. Þegar 
ástæður leyfa, skal og hafa fyrirlestramót fyrir almenning vikutima nær miðj-



um vetri. Skólastjóri stendur fyrir námskeiðum og fyrirlestramótum og ákveð- 
ur tilhögun þeirra i samráði við kennapa skólans.

15. gr.
Um próf á námskeiðum, i kvöldskólum, framhaldsbekkjum barnaskóla 

og ungpjennaskólum ter eftir ákvæðum i reglugerð þeirra.

16. gr.
Árlegur kenslutími ungmennaskóla skal vera að minsta kosti 6 mánuðir.

III.
Nemendar.

17. gr.
Skilyrði fyrir skólavist nemenda í ungmennaskólum eru:

1. Að innsækjandi hafi staðist fullnaðarpróf barnafræðslunnar.
2. Að bann sje ekki haldinn neinum næmum sjúkdómi, er orðið geti hinum 

nemendum skaðvænn.
3. Að siðferði hans sje óspilt.
4. Að hann við byrjun skólaársins sje fullra 16 ára. Þó getur skólastjóri, ef 

bonum þykir sjerstök ástæða til, veiU undanþágu um  aldurstaJkmarkið. 
Hinsvegar er skólanum heimilt að setja hærra aldurstakmark með reglu- 
gerð.

IV.
Kennarar.

18. gr.
Við ungmennaskóla skal skipaður skólastjóri, og auk þess er heimilt 

að skipa fyrir hvern hekk skólans einn kennara, er ríkissjóður tekur þátt i 
að launa samkv. 7. gr.

19. gr.
Til þess að geta orðið skólastjóri við ungmennaskóla skal umsækjandi 

hafa gott kennarapróf eða annað próf jafngott, hafa kynt sjer skólamál er- 
lendis, verið kennari við ungmennaskóla a. m. k. þrjú ár við góðan orðstir, 
nema um viðurkenda yfirburði sje að ræða.

20. gr.
Til að verða skipaður kennari við ungmennaskóla skal umsækjandi hafa 

gott kennarapróf eða aðra mentun jafngóða, hafa framast erlendis og þjónað 
embættinu a. m. k. eitt ár.



V.

Lœkniseftirlit.

21. gr.
Hjeraðslæknir skal í byrjun hvers skólaárs og um miðjan vetur líta 

eftir likamsuppeldi og heilbrigði nemenda ungmennaskóla i bjeraði sinu og 
öllum bollustubáttum skólans og beilsufari kennara. Skýrsla hans um þetta 
skal send yfirstjórn kenslumála, og er það skilyrði fyrir styrk til skólans. — 
Fyrir skoðunarferðir sínar fær hjeraðslæknir venjulega dagpeninga.

VI.
Yfirstjórn og umsjón.

22. gr.
Skólanefnd skal skipa fyrir hvern ungmennaskóla til þriggja ára i senn. 

Sitja i henni 3 menn, og skal einn þeirra valinn af sýslunefnd skólahjeraðsins 
með samþykki yfirstjórnar kenslumála, en um hina nefndarmennina skal á- 
kveðið í reglugerð hvers skóla. Skólanefnd skiftir sjálf með sjer verkum. Hún 
hefir umsjón með fjármálum skólans, innheimtir rekstrarfje hans og ber ábyrgð 
á, að allar greiðslur hans sjeu skilvislega af hendi leystar.

23. gr.
Yfirstjórn ungmennafræðslunnar er i hðndum kenslumálaráðuneytisins.

VII.
Ýmisleg ákvceði. -

24. gr.
Með reglugerðum verður nánar ákveðið um tilhögun kenslunnar, próf, 

skólavist nemenda og burtför úr skóla, kenslutíma og leyfi, reglu og aga, 
heimavistir, bókasöfn og kennara skóla þeirra og námskeiða, er lög þessi 
ræða um.

25. gr.
Lög þessi ganga i gildi 1. jan. 1926.

G r e i n a r g e r ð .

Frumvarpið er að mestu leyti hygt á frumvarpi, er samið var af milli- 
þinganefnd, og vísast um ýms aðalatriði málsins til Mentamálanefndarálits



IV: Ungmennafræðslan og sjerfræðslan, Reykjavik 1922. Ungmennafræðslan 
er nú það af mentamálum þjóðarinnar, sem mest kallar að, og ber nauð- 
syn til að skipa þeim málum, er bana snerta, hið fyrsta með lögum, bæði 
vegna ríkisins, svo ekki verði ósamræmi i þvi, að hve miklu leyti ríkið 
ber kostnaðinn af ungmennafræðslunni í einstökum hjeruðum landsins, 
og eins vegna þeirra hjeraða, sem enn eru að undirbúa unglingafræðsluna, 
svo þau viti, hvaða kostum þau muni sæta af hálfu rikisins. Um ungmenna- 
fræðsluna eiga öll hjeruð að njóta sömu hlunninda án tillits til dugnaðarins í 
þvi að ota sinum tota á Alþingi.

Að öðru leyti verður gerð grein fyrir frv. í framsögu.


