
141. K e fn d a r á ll t

um frv. til laga um laerða skólann í Reykjavík.

F rá  meiri h lu ta  mentam álanefndar.

Meiri hluti m entam álanefndar er sam þykkur þeim böfuð-breytingum, sem 
frv. fer fram á, en þ ar  sem mál þetta beflr verið fyrir undanförnum  þingnrn og 
verið rætt þá mjög vandlega, telur nefndin enga þörf á að telja bjer enn fram 
rök sin fyrir þessari afstöðu, en m u n  gera það í um ræ ðunum , ef tilefni gefst.

f nokkrum  einstökum atriðum  vill nefndin gera smábreytingar.
H ún sjer ekki ástæðu til að fella n iður  kristin fræði i skólanum , því að 

það verður að teljast til a lm ennrar  m entunar,  að kunna ' skil á up p ru n a  og þróun 
sinna eigin trúarbragða, og mætti jafnvel vænta n o k k u rra r  þekkingar á helstu 
trúarbrögðum  m annkynsins  yfirleitt. Heilsufræði telur nefndin og, að rjett væri 
að kenna.

Nýmæli er það, að gefa nem endum  efstu bekkja kost á að velja um 
nokkurt  sjernám, en fella n iður annað, sem er m iður við óskir þeirra og bæfl. 
T. d. væri einsætt, að þeir, sem ráðn ir  eru  i þvi að nem a guðfræði, gætu fengið 
þá tiliögn i grisku. sem þörf er á fyrir það nám , og svo m un  vera um fleiri greinir. 
A nnarss taðar er nú þetta mjög að færast i vöxt, og þó að bjer sje ekki bægt að
ganga líkt þvi eins langt og viða annarss laðar  er gert i þessu efni, sýnist þó rjett
að gera nokkra  tilraun i þessa átt. •

A ldurstakm ark  fyrir inngöngu i skólann vill meiri blutinn færa upp um
eitt á r  ineð tilliti til þess, að um lcið og skólinn yrði færður i það borf, sem 
frumvarpið gengur út á, m á  búast  við því, að nám  í neðstu bekkjum  skólans 
verði að m un þyngra en nú  er, og m á því varla vænta þess, að menn hafi náð 
nægilegum þroska alment fyr en 13 ára.

Þá þykir nefndinni ekki rjett að binda inn töku i skólann eingóngu við 
inntöku i 1. bekk, heidur vili bú n  leyfa, að m enn gangi inn i aðra bekki skólans, 
ef þeir sýna, að þeir bafa stundað  hliðstætt nám  og standast p róf með nám s- 
m önnum  skólans.

Nú um  tima hefir tiðkast að hafa aðeins tvo prófdóm ara við ársprófin i 
skólanum , og hefir reynst vel. Sýnist þvi naum as t  ástæða til þess að breyta þessu, 
en aðalatriði er þetta ekki.



Edlilégast virðist og, að skólastjóri r ið i ,  hveoæ r frf ern veitt i skólanum  
auk iögboðinna ieyfa, t. d. vegna ja rðarfa ra  eða siiks, en þurfi ekki að fara lengra 
með þ i  ráðstöfun.

5. brtt. er til sam ræm ingar.
Fullkomin sanngirni mælir með þvi, að kennarar ,  sem hafa mikið slarf 

við skriflegar úrlausnir,  fái nokkra  linun á skyldutim um  sinum.
Sarakvæmt framangreimlu leggur meiri hluli nefndarinnar til, að frv. 

verði sam þykt með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 3. gr. a. Á eftir o rðunum  i upphafi gre inarinnar »kenna skal« kem ur:
kristin fræði.

b. Á eftir »landafræði« kem ur: l íkam s- og heilsufræði.
c. Aftan við greinina kem u r ný málsgrein, svo h tjóðandi:

Auk þess m á gefa nem endum  i 2 efslu bekkjum  skólans 
kost á aukanám i i einhverjum greinum skólans eða öðrum  grein- 
u m , þar á meðal grískri tungu. Má þá heimila nem endum  að 
fella b u r t  skyldugrein, sem svarar alt að *U þess nám s, er þeir 
bæ ta  við sig, enda bafi þeir num ið undirstöðuatriði þeirrar grein- 
ar  i neðri bekkjum  skólans. Gefa skal einkunnir  i slikum auka- 
nám sgreinum  og telja þær í prófskírteinum.

2. Við 4. gr. a. 1 st'að »12« kem ur: 13.
b. Aftan við greinina kem u r ný málsgrein, er svo b ljóðar:

Hver sá, er lokið hefir hliðstæðu nám i í öðrum  skóla eða 
öðlast söm u þekkingu und ir  handleiðslu og tilsögn hæfs m anns, 
m á ganga undir  inn lökupróf i þ an n  bekk skólans, er sam svarar 
þekkingu hans og þroska, enda fullnægi b ann  öðrum  settum skil- 
yrðum . Skal h an n  þá sýna vottorð um nám  sitt og ganga un d ir  
próf á sam a hátt  og nem endur skólans.

3. Við 5. gr. a. í stað »þrii« kem ur:  tveir.
b. 1 stað »og þriðji« kem ur:  eða.

gr. í stað »skólastjórn« i siðustu málsgrein kem ur: skólastjóri. 
gr. a. Á eftir »skipaðir embættismenn« k em u r:  (sbr. þó 10. gr.).

b. Aftan við greinina kem ur ný málsgrein, er svo h ljóðar:
Heimilt er að veita þeim föstum kennurum , sem hafa 

verulega aukav innu  við leiðrjetlingu skriflegra úrlausna, 1—3 
stunda eftirgjöf á skyldustundum  á viku. 

fi. Við 13. gr. ó rð in  »að öðru jöfnu« falli burt.
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Alþingi, 12. m ars  1926.

Magnús Jónsson. 
formaður, frsm. meiri hiula.

Sigurj. Jónsson. þóra rinn  Jónssou.


