
8. Frnmvarp

til laga um  sam skóla Reykjavikur.
(Lagt fyrir Alþingi 1927).

1. gr.
í  sam skólum  Reykjavikur skulu vera fyrst um  sinn þessir fram halds 

skólar: Gagnfræðaskóli, iðnskóli, verslunarskóli og vélstjóraskóli.
2. gr.

Gagnfræðaskólinn skal annast  a lm enna framhaldsfræðslu, en h in ir  skól- 
a rn ir  sjerfræðslu, hver á s inu  sviði.



3. gr.
í  skólum  þessum skulu kendar þessar greinir:

1. Tungumálagreinir:  islenska, danska, enska, þ ý s k a ;
2. Sagnfrœðigreinir og a lvinnum ál:  sagnfræði, þjóðfjelagsfræði, atvinnu og 

viðskiftafræði, samvinnufræði, verslunarrjettur,  iðnlöggjöf, a tv in n u sk ip u lag ;
3. Náttúru- og eðlisfrœðigreinir: náltúrusaga og náttúrufræði, m annfræði og 

heilsufræði, efnafræði, eðlisfræði, lan d a fræ ð i;
4 Talnagreinir: reikningur, verslunar- og iðnreikningur, stærðfræði, bók- 

færsla :
5. Verklegar g re in ir : teikning, vjelfræði, smiðar, skrift og vjelritun, efnis- og 

áhaldafræði, varn ingsfræ ði;
6. Söngur , líkamsœfmgar  og íþróitir.

Heimilt er m eð sam þykki eða eftir fyrirm ælum  kenslum álaráðunevtis-  
ins að breyta nám sgreinaskrá skólanna frá því, sem hjer er talið, fjölga eða 
fækka nám sgreinum  eftir þörfum.

4. gr.
Sam skólarnir  halda uppi sameiginlegri eins árs undirbúningsdeild  í 

a lm ennu in  nám sgre inum  fyrir nem endur,  er vilja búa  sig und ir  inngöngu í 
e inhvern af sjerskólunum . Deild þessari stjórnar skólastjóri gagnfræðaskólans.

5. gr.
F as tanem endur  skólanna eru þeir, er stunda  nám  í öllum þeim nám s- 

greinum, sem ákveðnar eru til fullnaðarprófs í þeim skóla. En auk  þessa fasta- 
n ám s skal levfa þátttöku i einni námsgrein eða fleirum og einnig stofna til 
nám sskeiða um skam m an eða langan tíma, þegar ástæ ður eru lil.

6. gr.
K enslum álaráðunej'tið  setur sjerreglugerð fyrir hvern þessara skóla, að 

fengnum tillögum skólaaðilja, en það eru bæjarstjórn Reykjavikur lyrir gagn- 
fræðaskólann, stjórn Iðnaðarm annafjelagsins i Reykjavík fyrir iðnskólann pg 
V erslunarráð  íslands fyrir verslunarskólann. I reglugerðunum  skulu vera á -  

kvæði um námsgreinir, stundafjölda námsgreina, nám sárafjölda, kensluna og 
kröfur til fullnaðarprófs. Kenslum álaráðuneytið  sk ipar p ró fd ó m en d u r  eftir þvi 
sem ákveðið verður í reglugerð.

7. gr.
N ú krefst skóli til fullnaðarprófs þekkingar í öðru en þvi, sem heyrir 

und ir  sjernám skólans, og skulu þá n em en d u r  fá þá fræðslu í þeim skóla 
eða skólum  stofnunarinnar, sem hafa á hendi kenslu i þeim greinum . Fegar 
n em en d u r  af þessari ástæðu sækja kenslu í an n an  skóla en sinn eigin, skulu 
þeir, eftir þvi, sem við verður komið, njóta þar kenslunnar ásam t fastanem- 
e ndum  þess skóla.

K enslum álaráðuneytið  setur reglugerð um þetta og annað  samstarf 
skólanna og öll sameiginleg atriði, að fengnum tillögum skólaráðs.



8. gr.
Hverjuru skólanna stýrir skólastjóri, en h inum  sameiginlegu málefnum 

skóianna stjórnar skólaráð og skulu  eiga i þvi sæti skólastjórar allra skólanna 
og oddam aður, sem kenslum álaráðuneytið  sk ipar til 4 á ia  í senn. H ann  er 
fulltrúi rikisstjórnarinnar og fo rm aður skólaráðs, enda skal honum  greidd 
þóknun  úr  rikissjóði, sem ráðuneytið  ákveður.

Skólastjóri gagnfræðaskólans skal hafa á hendi allar f járreiður skól- 
anna  og reikningshald og sjá um  eignir þeirra, alt undir  um sjón  skólaráðs.

Skólastjóra skipar kenslum álaráðuneytið  að fengnum  tillögum aðilja? 
en kennara  að fengnum tiilögum skólaráðs.

9. gr.
F astakennarar skulu vera svo m argir sem þörf er á i tvískipaða undir-  

búningsdeild og einskipaða bekki dagskólanna, en s tundakensla  að auki eftir 
þörfum. Skólastjórar teljast i þessu sam bandi til fastra kennara.

Þegar bekkir einhvers skólans hafa verið tvískipaðir eða meira um  
þriggja ára skeið, skulu skipaðir fastakennarar, sem svara r  alt að */* þeirrar 
fastakenslu, sem er um frain  það, er segir i 1. málsgr. þessarar greinar.

F astakennarar  eru skyldir til að kenna 27 stundir  í viku, en í reglu- 
gerð skal kveða á um stundakenslufjöida hvers skólastjóra.

Ákvæði 27. gr. laga nr. 71, 28. nóv. 1919, ná einnig lil þeirra skóla, 
sem lög þessi ræða um.

10. gr.
Skólastjóri gagnfræðaskólans hefir að by rju n ar lau n u m  3200 kr. á ári 

auk  dýrtiðaruppbótar lögum sam kvæm t, en launin  hækka á tveggja ára fresti 
um 200 kr. upp i 4200 kr. Auk þess hefir hann  ókeypis húsnæði í skólahús- 
inu, ljós og hita. E n n frem u r  m á ráðuneytið  ákveða h o n u m  þóknun  fyrir 
reikningshald og umsjón.

Skólastjórar verslunarskólans, vjelstjóraskólans og iðnskólans bafa að 
byrjunarlaunum  4400 kr. auk  dýrtíðai uppbótar  eftir löguin og hækka þau á 
tveggja ára fresti um 200 kr. upp í 5400 kr. Meðan ekki er fastur dagskóli í 
iðnskólanum auk kveldskóla, er  skólastjórinn skyldur til þess að gegna öðr- 
um  starfa aukreitis, er kenslum álaráðuneytið  kann  að fela h o n u m  gegn þókn- 
un ef ráðuneytið telur það sanngjarnt.

Fastir kennarar  skólanna skulu hafa að by rju n ar lau n u m  3000 kr. á 
ári auk  dýrtiðaruppbótar, en launin  hæ kka á hverjum  3 ára  fresti um  200 
kr. upp í 4200.

11. gr.
Luun þau, er ræðir um 10. gr. og kostnaður af stundakenslu , er leiðir 

a f  fastanámi skólanna (sbr. 5. gr.) greiðist ú r  ríkissjóði, en endurgjaldskröfu 
á hann  hjá bæjarsjóði Reykjavikur á ’ i hlula þess kenslukostnaðar, sem fasta- 
nám inu  fylgir i undirbúningsdeild  og gagnfræðaskólanum.



12. gr.
Fyrir  alla n em en d u r  skólanna skal greiða skólagjald, er re n n u r  i 

skólasjóð. Kenslum álaráðuneytið  ákveður að fengnum tillögum skólaráðs 
hversu há skólagjöld fastanem enda skuli vera en  skólaráð gjöld aukanein- 
enda. Skólagjöldin skal ákveða svo há, að skólasjóður fái staðist þau  gjöld, 
er á h o n u m  hvíla. 1 skólasjóðinn re n n u r  einnig það fje annað , sem  stofnun- 
inni kann  að áskotnast, nem a öðruvisi sje fyrir mælt.

13. gr.
Úr rikissjóði skal greiða allan kostnað við skólahaldið, sem  ekki er 

lagður á aðra eftir lögum þessum, þar  á meðal kostnað af viðhaldi skóla- 
hússins, aukningu  áhalda, kostnað af nám sskeiðum , borgun til kennara ,  sem 
ekki falla uud ir  11. gr. o. fl. Fyrir  skólahúsið greiðist engin leiga.

14. gr.
Landsstjórnin  læ tur  reisa handa  stofnuninni hæfilega stórt skólahús, 

vjelahús og vinnustofur með nauðsynlegum  áhö ldum  og útbúnaði, þegar allir 
aðiljar, en það eru Alþingi, bæ jarstjóru  Reykjavíkur, Iðnaðarm annafje lagið  i 
Reykjavík fyrir iðnaðarm enn  og V erslunarráð íslands fyrir vers lunarm enn, 
leggja fram nauðsynlegt fje til þess. S tofnkostnaður þessi skiftist þannig  milli 
aðilja, að rikissjóður leggur fram */*, bæ jarsjóður Reykjavikur */6 °g  lóð, er 
kenslum álaráðuneytið  teku r gilda, iðnaðarm enn  x/i o  og vers lunarm enn V 1 0 -

15. gr.
S tofnunin tekur til starfa 1. október næstan eftir að lokið er und ir-  

búningi þeim  öllum, sem um  er ræ tt í 14. gr.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a :
Meðal þeirra vandam ála , sem  standa i sam band i við h inn  gífurlega 

öra  og mikla vöxt R eykjavikurbæjar, m á telja fram ar  m örgu eða ílestu öðru 
skólamálin. íbúa ta la  bæjarins hefir tutlugfaldast, eða vel það, siðan aðalfram- 
haldsskólinn, m entaskólinn var  reistur. Af íólksfjöldanum leiðir það, að tala 
þeirra  barna  og unglinga, sem eiga og þurfa að fá a lm enna  undirstöðufræðslu, 
hefír stöðugt farið vaxandi. Aðsókn að öllum skólura hefír vaxið ákaflega, 
aðallega vegna fólksfjölgunarinnar, en ja fn fram t að n o k k ru  af auk inn i m enta- 
þrá. Barnaskólinn, sem var re is tur sk ö m m u  fyrir a ldam ót að nokkru ,  er fá- 
um  á ru m  síðar o rð inn  að stærð eins og h an n  er nú. H onum  var ætlað að 
rú m a  600 börn , en nú  eru  í ho n u m  og ú tibúum  um  1800 nem en d u r .  Fyrir 
a ldam ót voru  sjaldnast 100 n em en d u r  i m en taskó lanum , oft m ik lu  færri, en 
nú  eru  þeir o rðn ir  hátt á 3 hundrað .

Eins og kunnugt er, hefír bæjarstjórn Reykjavíkur tekið ákvörðun  um



það  fyrir n okkrum  árum , að reistur skuli vcrða stór og rúm góður  barnaskóli. 
Þó tt  nokkuð kunni að dragast, að skóli þessi verði reis tur að fullu, verða þó 
fyrirsjáanlega á þessu sviði þær u m b æ tu r  innan  skam m s, að barnafræ ðslan  i 
bæ n u m  þarf ekki að búa  við jafn þröngan kost og nú.

Um framhaldsfræðsluna i bænum er öðru máli að gegna. Þar hafa 
engar ráðstafanir verið gerðar til umbóta. Það er þó ekki af þvi, að menn 
sjeu ánægðir með það, sem er, öðru nær. Flestir m unu vera sam m ála um, 
að öllum þorra m anna sje það algerlega ónógt, fá litla eða enga fræðslu, aðra 
en barnafræðslu. Menn m unu lita svo á, hjer sem annarstaðar, að ekki sje 
öllu minni nauðsyn að fá viðbótarfræðslu á unglingsárunum, bæði af þvi að 
bernskunámið fyrnist, ef þvi er ekki haldið við, og svo verði ekki komist hjá þvi 
að svaia eðlilegri m entaþrá ungra m anna, auk þess sem Iíf þeirra, starf og 
umhverfi, skapar margvislega nauðsyn á aukinni mentun. —

Sje nú  á það litið sjerstaklega, hvaða vegir sjeu til f ram ha ldsm en tunar  
í Reykjavik, þá hlýtur n iðurstaðan  að verða sú, að svo illa sje fyrir henni 
sjeð, að við það sje ekki unandi lengi. Eini a lm enni fram haldsskólinn er 
mentaskólinn. Þar er nú  svo áskipað, að ekki er n o k k u r  leið að bæta við 
nem öndum . Síðustu ár in  hefir e inn bekkur verið hafður u tan  skólahússins, af 
því að ekki hefir verið un t að kom a h o n u m  fyrir i skó lanum , en slík ráð- 
stöfun er að dómi skólastjó rnarinnar mesta óhagræði og getur ekki orðið til 
fram búðar. Það re k u r  að þvi óðara en varir  að neita verður að veita nem - 
ön d u m  viðtöku, þólt þeir standist próf. Kvennaskólinn hefir að vísu a lm enn- 
a r  námsgreinir, en tekur að sjálfsögðu ekki við öðru  en s lú lkum , og ekki 
frekar ú r  Reykjavik en annarss taðar  að. Sjerskólarnir eiga m argir  við erfið 
k jör að búa, bafa stopult kennaralið  og afarljelegan húsakost, og kom a þvi 
hvergi nærri að fulium notum . N ú orðið fermast i bæ n u m  á 4. hundrað  börn  
á ári og það m u n  sist fjarri vegi, að ekki fái næ rri helm ingur þeirra unglinga 
framhaldsfræðslu i skólum , þ ó a ð a l l i r  skólar sjeu taldir. N okkurn  veginn vist 
m á  telja, að ástandið versni sam t enn  meira. Nú fæðast i bæ n u m  600—700 
b ö rn  á ári og þvi er  fyrirsjáanlegt, að tala unglinga m u n  vaxa jafnt og þjett 
og að likindum tvöfaldast á næ stu  12—15 árum . Meðan ekki er ráðið fram  
ú r  skólam álunum , fer mikill meiri hluti unglinga i b æ n u m  varh lu ta  af allri 
annari  framhaldsfræðslu en þeirri, sem hver og einn  aílar sjer hjá s tunda- 
ken n u ru m , en sú kensla er dýr og ofvaxin m örgum  m anni,  og algerlega er 
óverjandi að byggja f ram baldsm entun  að m iklu  leyti á s likum  grundveili.

í fyrra vetur flutti Jón  ófeigsson m entaskólakennari erindi í tveim 
fjelögum í Reykjavik um  þessi mál. Erindi það var prentað í vor  í Tímariti 
Verkfræðingafjelags Islands og um  sam a efni ritaði hann  i Lesbók Morgun- 
blaðsins 21. nóv, 1926. Það, sem hjer er sagt á undan , styðst við þessar grein- 
i r  hans og skulu enn rak in  no k k u r  atriði ú r  þeim og getið ú rræ ða  þeirra, 
sem  hann  benti á. .

í  u tanför sinni 1924—'25 kyntist hann  m eðal annars  skóla e inum  i 
N úrnberg  á Þýskalandi. Það er framhaldsskóli margvislegur og fjölskrúðugur, 
sem tekur við, þegar lögboðinni framhaldsfræðslu er lokið. í  h o n u m  eru  eng- 
ir sky ldunem endur,  alt n ám  er þar  frjálst og óbundið. Skólinn er i 4 deildum,



tvær eru iðnfræðilegar, þriðja deildin kaupm an n ad e ild  og fjórða deildin al- 
m enn  deild. I hverri deild er fjöldi námsefna. Enginn nem andi er sky ldu r  til 
að taka þátt í öðrum  nám sgre inum  en þeim, er h a n n  vill. Skóli þessi var 
stofnaður 1910 með 100 n e m ö n d u m , en 1925 voru þeir o rðn ir  9374. N em end- 
u r  voru  flestir 17—20 ára en an n n ars  á ö llum  aldri; elsti n em an d in n  árið 
1925 hafði verið 04 ára.

Jón  Ófeigsson segir að þessi öri vöxtur skólans stafi aðallega af þvi, 
að h an n  hafi nám  við allra hæfi, stutt eða langt, einfalt eða m argbrotið , eftir 
því sem þörf  og áhugi nem enda  segir til. H ann  segir, að skólastarfsemi þessi 
hafi fært sjer heim sanninn  um  það tvent aðallega, að hægt sje að hafa marg- 
víslega fræðslu á einum  stað eða und ir  einni stjórn, og að sjálfsagt sje að 
skapa m önnura  íleiri leiðir til f ram haldsnám s en m argra  ára  skólagöngu með 
fjölda óskyldra námsgreina.

H ann  bendir  svo á, að þessar fjórar deildir skólans sam svari 4 skól- 
um  í Ueykjavik, iðnskólanum , vjelstjóraskólanum, vers lunarskó lanum  og al- 
m en n u m  skóla eða gagnfræðaskóla, sem enn  er óstofnaður. Þ ar  sem nú svo 
sje ástatt, að aðeins einn af þessum skólum  (iðnskólinn) liafi v iðunandi hús- 
næði, og þó algerlega ófullnægjandi lil lengdar, gerir h an n  það að lillögu 
sinni, að þessum fjórum skólum  verði reist sameiginlegt skó lahús og annað 
fyrir vjelar og vinnustofur. H ann  telur þetta fram kvæm anlegt, ef aðiljar þeir, 
sem standa  að skó lunum , leggi fram  hæfilegan h lu ta  hver af  stofnkoslnaðin- 
um . Stærstu b y rða rnar  eigi bæ rinn  að bera og ríkið. B æ rinn  eigi að gera það 
a f  þvi að hans sje hagurinn  að kom a fram haldsskó lam álum  þessum i fult lag. 
Ríkið eigi að leggja frapi riflegan skerf, vegna þess fyrst og fremst, að einn 
skólinn (vjelstjóraskólinn) sje nú  alveg á þess vegum og húsnæðislaus; þar 
næst af þvi að i sam band inu  sjeu m argir sjerskólar, en þess k o n a r  skóla hafi 
rikið kostað m arga að fullu; og loks beri því að leggja fje til framhaldsfræðslu 
í Reykjavík eins og annarsstaðar. H ann  nefnir enn  til tvo aðilja, iðnaðarm enn 
og vers lunarm enn, er standi að tve im ur skó lunum , og finst sanng jarn t ,  að 
þeir beri nokkra  byrði, þótt eigi hvíli á þeim bein skylda til þess. H ann  sýnir 
fram  á m eð ljósum rökum , að við sam steypuna sparist mikið fje, sam anborið  
við það, að skólarn ir  y rðu  reistir hver i sinu lagi. E n  böfuðkostinn  te lur hann 
vera þann , að fyrir sam vinnu  svo m argbreyttra  skóla verði í lófa lagið að hafa 
fram haldsnám  við hæfi allra, i einni grein eða fieirum, um  sk a m m a n  tíma 
eða langan, líkt og í þýska skólanum . Gerir h an n  ráð  fyrir, að haft verði í 
sam skólum  þessum, auk  fastanámsins, alls konar  a u k a n á m  og námsskeið, 
fy rir  hvern, sem vill, og í hverju sem hver vill.

Fyrir  forgöngu Iðnaðarm annafjelagsins í Reykjavík voru  kosnir full- 
t rú a r  af Iðnaðarm annafjelaginu, V erslunarráð inu, bæjarstjórn  og Vjelstjórafje- 
laginu til þess að athuga þetta mál. Þessir fu lltrúar hafa, ásam t Jóni ófeigs- 
syni, ræ lt málið vandlega og kom ið sjer sam an  u m  ákveðnar tillögur. F rum - 
varp  þetta er í aðalatriðura bygt á þeim tillögum.

* Um h inar  einstöku greinir skal það tekið fram, sem hjer segir:



Um 1. gr.
í  þessari gr. er gert ráð  fyrir, að lleiri skólar kunn i að bætast við í

skólasamsteypuna siðar og mættí þar  til nefna t. d. s lý rim annaskó lann  og
kennaraskólann, sem nú hafast við i t im burhúsum , sem tara að verða göm ul 
og gisin.

Um 2. gr.
Gefur ekki lilefni til alhugasemda.

Um 3. gr.
Hjer eru taldar þær greinir, sem kenna á i skó lanum , en rjettara þy'kir 

að heimila kenslum álaráðherra  að breyta nám sgreinaskrá, en vilaskuld m undi 
það ekki verða gert nem a í sam ráði við skólaráð.

Um 4. gr.
í  þessari gr. er þeim n em öndum , sem ekki telja sig svo vel undir-

búna, að þeir geti án frekara nám s gengið inn i e inhvern  sam skólanna, gef-
inn  kostur á að sækja 1 árs  undirbúningsdeild. í deild þessari æ ttu og aðrir, 
sem ekki ætla sjer að halda áfram nám i i sam skólanum , að geta notið kenslu, 
sbr. 5. gr.

Um 5. gr.
Eins og vikið er að í aths. við næstu gr. á u ndan  er ætlast til að þeir 

sem óska fræðslu i færri greinum  en kendar  eru i e inhverjum  skólanna, geti 
fengið hana i stofnuninni. G etur oft staðið svo á, að m a ð u r  óski að læra t. d. 
eina námsgr., svo sem ensku, og þá ælti að vera golt og ódýrt að sækja þá 
kenslu i skóla sem þenna.

Um 6. gr.
Um alla skóla rikisins er sú aðferð hötð, að hin nánari ákvæði er þá

snerta  eru sett i reglugerðum, Tillögur um  slíkar reglugerðlr eru  jafnan
fengnar bjá hlulaðeigandi skólastjóra, en hjer er geit ráð  fyrir að skólaaðiljar 
geri tillögur um reglugerðirnar, hver á sínu sviði, en vitaskuld ú tilokar þetta 
ekki, að reglugerðauppköstin sjeu borin  und ir  hlutaðeigandi skólastjóra, enda 
e r  gengið ú t frá að svo m uni verða gert.

Um 7. gr.
Það ætti að geta orðið n o k k u r  sp a rn að u r  að þvi að láta alla nem - 

en d u r  s to inunarinnar,  er söm u námsgrein læra og eru á sam a eða svipuðu 
þekkingarstigi, læra hjá söm u k en n u ru m  og þá eins m argir sam an  og fært 
þykir. Og augljóst virðist það, að m eð þessu m un i fást betri kensla, því að 
eftir þvi sem fleiri eru n em en d u r  i einni grein við sam a skóla eftir þvi eru 
meiri likur til, að góðir fagmenn fáist til kenslunnar, því að þeir þurfa þá
ekki að kenna nem a eina eða fáar greinir, í stað þess, sem  nú  er oft, að
sam i m aður verður að kenna m argar greinir, þótt auðsætt sje, að kenslan 
verði við það Iakari.



Um 8. gr.
1 þessari grein er gert ráð fyrir, að skólaráð hafi á hendi stjórn hinna 

sameiginlegu m ála skólanna. í skólaráðinu er ráðgert, að fo rm aður  sje sá er 
ráðherra  velur til þess, enda ákveði hann  þóknun  lians. Erfitt er  að segja 
m eð vissu hversu mikið starf  þetta verður og þessvegna sýnist rjettast að 
ákveða ekki þóknun ina  i lögum.

Um 9. gr.
Talsverð vandkvæði eru  á að setja ákveðnar reglur um  hversu  mikið 

skuli vera af fastakennurum . í gr. hefir verið reynl að sniða þetta eflir að- 
sókninni að skólanum . Erfiðast er að áætla um  aðsóknina að undirbúnings- 
deildinni.

Um 10. gr.
L aunak jö r  skólastjóra gagnfræðaskólans eru eins og skólam eistarans á 

Akureyri. L aun  h inna  skólastjóranna eru i ra u n  og veru lægri, en þó þykir 
ekki fært að fara hærra  með tilliti til annara  em bæ ttism annalauna. Núverandi 
skólastjóri vjelstjóraskólans he ldur aðsjálfsögðu launak jö rum  s inum  óbreytlum , 
ef hann  vill, meðan hann  gegnir embættinu.

L aunak jö r  k en n aran n a  eru ráðgerð eins og laun  k ennaranna  við gagn- 
ræ ðaskólann  á Akureyri. 

f
Um 11. gr.

Það virðist sanngjarnt að R eykjavikurbæ r taki þátt i kostnaði at 
kenslu i undirbúningsdeild  og gagnfræðadeild á svipaðan hátt og h jeruð lands- 
ins, sem hafa kom ið upp unglingaskólum leggja á sig by rðar  þeirra  vegna.
Hversu mikill hluti á  að kom a á bæ inn er álitamál, en h jér er stungið
upp  á ljt.

Um 12. gr.
Gefur ekki tilefni til a thugasem da að öðru leyti en þvi, að óhjákvæm i- 

legt virðist að láta nem en d u r  greiða skólagjald.
U m 13. gr.

Gefur ekki tilefni til a thugasem da.
Um  14. gr.

Það er vitaskuld álitamál hversu skifta skal kostnaði af að reisa hús 
fyrir skólana og m á lengi um  það deila. Þó virðist sú skifting, sem hjer er 
ráðgerð nærri lagi. Þessi gr. ber það greinilega m eð sjer, að landsstjórnin 
hefir ekki heimild til þess að leggja fram hluta  ríkissjóðs af byggingarkostn-
aðinum  fyr en Alþingi hefir veitt fje til þess.

Um 15. gr.
Þessi gr. þarfnast engra skýringa,


