
81. Frumvarp

til laga um  gagnfræ ðaskóla á Isafirði.
F lutningsm .: S igurjón Jónsson.

1. gr.
Á ísafirði skal setja á stofn gagnfræðaskóla, er annast skal alla al- 

m enna fram haldsfræ ðslu.
2. gr.

í  skó lanum  skal kenna þessar grein ir:
íslensku, dönsku, ensku, sagnfræði og þjóðfjelagstræði, reikning, landa- 

fræ ði, náttú rufræ ði og eðlisfræði, heilsufræði, teikning og þæ r verklegar grein- 
ir, er reglugerð m æ lir fyrir um . Heimilt er að breyta nám sgreinaskrá með 
reglugerð.

3. gr.
B ekkir skólans eru  þ rir, og er nem endum  yfirleitt veitt viðlaka í íyrsta 

bekk. Þó m á taka við nem endum  i annan  og þriðja bekk, enda hafi þeir þá 
þekkingu og þroska, er lil þess útheim tist.

4. gr.
Skólastjóri gagnfræ ðaskólans befir að by rju n arlau n u m  3200 kr. á ári, 

auk  dý rtíð aru p p b ó tar sam kvæ m t reglum  Iaunalaga, en Iaunin hæ kka á tveggja 
á ra  fresti um  200 kr., upp i 4200 kr. Auk þess hefir h ann  ókeypis húsnæ ði, 
ljös og hita. I reglugerð skal ákveða sky ldur hans og kenslustundafjö lda.



5. gr.
T veir skulu  fastir k en n ara r skó lans auk  skólastjóra, og hafa þeir að 

by rjunarlaunum  3000 kr. á ári, auk  dý rtið aru p p b ó tar, en lau n in  hæ kka á 
hverjum  þriggja ára fresti um  200 kr.. upp  i 4200 kr. F astak en n ara r eru  skyldir 
til þess að kenna 27 s tu n d ir á viku. S tu n d ak en n arar skulu  fengnir til skólans, 
að þvi leyti sem kenslu er frekar þörf.

6. gr.
K enslum álaráðuneytið  setur reglugerð fyrir sk ólan n , að fengnum  til- 

lögum  skólanefndar, er hæjarstjórnin á Isafirði kýs fyrir sk ólan n . t reglugerð- 
inni skal ákveða stundafjölda nám sgreina og kröfur til fullnaðarprófs. Próf- 
dóm endur skipar kenslum álaráðuneytið .

7. gr.
í reglugerð skal ákveða, að n em en d u r skólans greiði skólagjald, er 

renni i skólasjóð. Skal jafn fram t ákveðið, hve há skólagjöldin skuli vera. í 
skólasjóð ren n u r það fje, er skó lanum  k ann  að áskotnast, nem a öðruvisi sje 
ákveðið. Úr sjóðnum  skal greiða allan kostnað við ræsting, ljós og hita o. 11., 
sje sjóðurinn þess m egnugur.

8. gr.
Úr rikissjóði skal greiða allan annan  kostnað við skólahaldið, laun 

allra  kennara, viðhald skólahússins, viðhald og aukn ing  áhalda o. 11., en end- 
urgjaldskröfu á rik issjóður hjá bæ jarsjóði ísafjarðar á 7* h lu ta  þe irra r upp- 
hæ ðar, er skólastjóra, föstum  ken n u ru m  og s tu n d ak en n u ru m  er greitt (V< 
hluta kenslukoslnaðarins).

9. gr.
Vorið 1928 læ tur rik isstjó rn in  bvrja að byggja hæfilega stó rt skólabús 

úr steinsteypu. í skó lanum  skal vera ibúð fyrir skólastjóra og heim avistir 
fyrir að m insta kosti 30 nem endur. Isafjarðarkaupstaður leggur til ókeypis 
lóð, er kenslum álaráðuneytið  tek u r gilda. Byggingunni m eð nauðsynlegum  
áhöldum  og útbúnaði skal lokið sum arið  1929, og tek u r skólinn  til starfa 1. 
okt. 1929.

G r e i n a r g e r ð .
UDglingaskóli hefir nú starfað á ísafirði i liðug 20 ár. Var hann lengi 

aðeins ein deild, en nú nokkur undanfarin á r hefir hann starfað 1 tveim deildum. 
Þessi unglingaskóli hefir verið styrktur úr rikissjóði, og hefir styrkurinn orðið 
2500 kr. á ári siðan skólinn fór að starfa i tveim deildum.

Þessi gagnfræðakensla, sem bærinn hefir þannig að mestu leyti haldið  
einn uppi, hefir frá byrjun verið skoðuð sem undirstaða að fullkom num  gagn- 
fneðaskóla, er fyr eða siðar hlyti að koma á tsafirði. Það eru nú 18 eða 19 ár 
siðan i fyrsta skifti var á þingmálafundi á tsafirði sam þykt áskorun til þings



og stjórnar um , að gagnfræðaskóli  yrði s tofnaður þar. Nú undanfarin  ár hefir 
m ál þetta legið niðri, vegna þess hve fjárhagur r íkisins hefir verið erfiður, en á 
síðasta  þ ingm átafundi var sam þykf svo  hljóðandi tillaga:

»Jafnframt og fundurinn lýsir því yfir, að U nglingask ó linn  á ísafirði hefir 
jafnan verið mjög afskiftur í styrkveitingum  úr rikissjóði, sa m an b o r ið  við  aðra  
skóla , skorar hann fastlega á Alþingi að veita á næstu fjárlögum fje til byggingar  
og reksturs gagnfræ ðaskóla  m eð  h e im av istu m  fyrir Vestfirði. Sje sk ó l in n  settur á 
fsafirði og h liðstæður Akureyrar gagnfræ ðaskóla« .

N aum ast  m u n  unt að segja, að Vestfirðingar hafi verið heim tufrekir um  
framlög úr ríkissjóði til skó lam ála  s inna , aftur bafa þeir lagt á sjálfa sig  tiltölu-  
lega m ikil fjárútlát til þess að  halda unglingafræðslu  sinni i góðu  lagi. Kenslu-  
málastjórnir vorar hafa  verið ánæ gðar yfir þvi, að Vestfirðingar k o stu ðu  að sem  
m estu sjálfir s ina UDglingafræðslu, en þar við  hefir líka setið. I ö llum  öðrum  
fjó iðu n gu m  landsins  eru skólar, sem  ríkið að öllu kostar. Vestfirðingar hafa verið 
og eru afskiftir í þessu efni. Þelta fiv . er þvi  sisl  vonu m  fyr fram ko m ið ,  miklu  
fremur mætti þ að  m erkilegt kallast, að lög um gagnfræ ðaskóla  á lsafirði skuli 
ekki fyrir löngu afgreidd af háttvirtu Alþíngi. Vænti jeg , að háttvirtum  þing-  
in ön n um  sje ljúft að bæta nú lítillega fyrir þá v a n r a k s lu ,  m eð því að láta frv. 
þetta ganga greiðlega gegnum  þingið.

Um einstakar greinar þessa frum varps skal það e inungis  fram tekið, að 
þær eru i flestum atriðum sn iðnar  eftir frumvarpi um  sam sk ó la  Reykjavikur, sem  
nú liggur fyrir háttvirtu Alþingi, að þvi er gagnfræ ðaskóla  þess  frum v. snertir. 
Veruleg efn isbreyting frá því frum varpi er þó í 9. gr. þessa frum varps, þar sem  
bæ ði er á k veð ið ,  að  he im avist ir  sjeu við sk c la n n  á Isafirði og að rikissjóður einn  
kosti skó labyggin gu na .

H eim avist ir  við  skó lann  eru nau ðsyn leg t  skilyrði þess, að  fátækir nem -  
endur, sem  ekki eiga h e im a á ísafirði, geti notið  þar ódýrari skólavistar en ella. 
Sje ekki fyrir því sjeð, verða fátækir nem endur oft að fara á m is við þá m entun,  
er annars getur orðið  þeim og a lm enn ing i til stórgagns.

E in s  og rikissjóður hefir að  öllu leyti kostað  sk ó la h ú s ið  fyrir gagnfræða-  
skólaDn á Akureyri fyrir N orðlendingafjórðung, þá er ekki hægt að segja, að  
ósanngjarnt sje, að  rikissjóður kosti e innig sk ó la h ú s  fyrir gagnfræ ðaskóla  á ísa -  
firði, sist þar sem i þessu frv. er gert ráð fyrir, að ísafjarðarkaupstaður greiði 
nokkurn hluta k ens lukostn aðar  við  skólann, en raddir eru ekki enn kom nar fram  
um , að svo  verði nyrðra.


