
líd. 09. Frumvarp

til laga um  m entaskóla N orður- og A usturlands á A kureyri.

F lu tn ingsm aður: Bernh. Stetánsson.

1. gr.
Við gagnfræ ðaskólann á A kureyri, sem  eftirleiðis kallast m entaskóli 

N orður- og A usturlands, skal bæ tt læ rdóm sdeild . H ún hefir rjeft til að út- 
skrifa stúdenta til háskóla lslands. Dóm s- og k irk jum álaráðuney tið  sem ur, í 
sam ráði við skólam eistara og kennara  gagnfræ ðaskólans á A kureyri, reglugerð 
handa skólanum  og gefur hana út.

Þangað til sú reglugerð verður sam in starfar skólinn m eð líku sniði, 
og verða í honum  kendar söm u nám sgreinar sem  í iæ rdóm sdeild  hins al- 
m enna m entaskóla i Reykjavik.

2. gr.
K ennarar skólans eru  tim m , og er einn þeirra skólam eistari. Hefir 

hann  á hendi aðalum sjón m eð kennu rum  skólans, nem endum  hans, húsum , 
áhöldum  og eignum . Um laun kennara  og skólam eistara fer sem  ákveðið er 
i launalögum .

3. gr.
Með lögum  þessum  er ú r  gildi num in  2. gr. laga nr. 20, 9. jú li 1909, 

um  gagnfræðaskólann á Akureyri.

4. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. okt. 1926.

G r e i n a r g e r ð .

Fyrir þessu þÍDgi liggur frv. til laga um lærða skólann í Reykjavik. Verði 
það að lögum, er um leið slitið sambandi því, sem verið heflr milli gagnfræðaskólans



á Akureyri og hins almenna m entaskóla í Reykjavik. Sá rjettindam issir, sem 
Norðlendingar og Austfirðingar þannig verða fyrir, yrði hættur með þvi að gefa 
Akureyrarskólanum  rjett til að útskrifa stúdenta. Er þvi rjett, að áðurnefnt frv. 
um lærða skólann í Reykjavík og þelta frv. um m entaskóla Norður- og Austur- 
lands á Akureyri fylgist að.

Frv. til laga um raentaskóla Norður- og Austurlands á Akureyri var borið 
fram á Alþingi 1923, en náði þá ekki fram að ganga. E r þetta frv. að mestu 
leyti samhljóða þvi, og vísast þvi að öðru leyti tii greinargerðar, sem fylgdi frv. þá 
(þskj. 156 1923).


