
Id. 08. Frumvarp

til laga om heimild fyrir sýslu- og bæjarfjelög til að starfrækja Iýðskóla með 
skylduvinDu nemeuda gegn skólarjettindum.

Flntningsm.: E inar Jónsson, Gnnnar Sigurðsson.

1. gr.
Heimilt skal sýslnnefndnm og bæjarstjórnnm  að ákveða það lýðskóla- 

fyrirkomulag innan sýslu- eða bæjaifjelagsins, að allir nngir menn verkfærir á 
aldrinnm  18 ára vinni kanplanst likamleg störf i þarfir sins sýsln- eða bæjarfje- 
lags, þar sem þeir eiga heimili, 7 viknr að vorlagi gegn ókeypis húsvist og kensln 
við verklegt og bóklegt nám  f skóla 6 m ánaða tfma næstan vetnr á eftir að 
vinnan hefir farið fram.

2. gr.
Nú Ifst meiri hluta sýslnnefndar eða bæjarstjórnar að starfrækja lýðskóla 

með slfkn fyrirkomulagi fyrir karlm enn, þá skal það með leynilegri atkvæða- 
greiðsln borið nndir alla kjósendnr til sýslnnefndar eða bæjarstjórnar, og skal nm 
atkvæðagreiðslnna fara á sama hátt og segir i lögnm um kosningar til Alþingis,



3. gr.
Ef meiri hlnti allra kosningarbærra m anna sam þykkir starfræksln lýð-

skóla með áðnrnefndu fyrirkomnlagi, þá skal fullkomið skólahús, af þeirri stærð
er áætlað nemendatal i sýslnnni eða bæjarfjelaginu útheim tir, bygt á kostnað 
rikissjóðs, á þeim stað, er viðkomandi sýslnnefnd eða bæjarstjórn ákveður og 
yfirstjórn fræðslnmála getur fallist á.

4. gr.
Hætti sýslu- eða bæjarfjelag að starfrækja skóla með þessu fyrirkomulagi 

áður en 20 ár eru liðin frá þeim tim a, að skólahúsið var fullgert, skal það falla 
aftur til rikisins með fyrirfram ákveðinni lóð eða landi, til fullrar eignar og allra 
um ráða, uema öðrnvfsi nmsemjist milli þeirra, er þá eiga hlut að máli.

5. gr.
Með reglugerð, er viðkomandi sýslunefnd eða bæjarstjórn semur og sam - 

þykkir og yfirstjórn fræðslumála staðfestir, skal ákveða stjórn, tilhögun vinn- 
unnar og skólans.

Par má setja ákvæði um nndanþágn að þvi er aldurstakm ark nemenda 
snertir, svo og. sektarákvæði gagnvart þeim, sem ern þess valdandi, að nemandi 
kemur eigi til skólavinnnnnar, þegar hann  er kallaður.

Skuln sektirnar renna í sýslusjóð eða bæjarsjóð.
Loks m á i reglngerð setja ákvæði um það, að þann tim a skólaársins, er 

vinnan og skólinn stendnr eigi yfir, sje hverjnm  nem anda heimilt að leita sjer 
atvinnn þar, sem hann vill, án þess að leysa lansamenskuleyfi, og sömuleiðis 
ákvæði nm það, að ef einhver nem andi vill eigi nota rjett sinn til skólans, þá 
standi plássið hverjum þeim opið, er stnnda vill nám  i skólannm lengnr en 1 vetnr.

G r e i n a r g e r ð .

Frnm varp þetta er samið af sýslunefnd Rangárvallasýslu og flutt sam- 
kvæmt áskornn aukasýslufundar 24. nóv. 1928 með svo Iátandi athugasem dnm :

»Lög þessi hafa það m arkm ið að heimila leið til ankinnar og alm ennrar 
lýðmentnnar i landinn yfirleitt.

Að visu hafa lögin eingöngu karlm enn fyrir angnm, en það er af því, að 
hugm yndin er óþekt og er hugsnð sem tilraun með skóla fyrir pilta, en reynd- 
ust skóiar með þessn fyrirkomnlagi vinsælir og þættu gefa von um góðan ár- 
angnr, væri rjett að heimila sam skonar skóla fyrir stúlkur, en eðlilega þyrfti þó 
vinnan og verklega kenslan á þeim skólnm að vera nokkuð frábrngðin vinnn og 
verklegri kenslu á skólum piltanna.

Hugsanlegt væri og i byrjun að sameina við karla-skóla námskeið fyrir 
ungar stnlkur i hússtjórn og m atreiðslu án vinnuskyldu.

Að öðrn leyti er m arkm iðið með vinnuskólahugm yndinni að ná í alla 
þroskaða nngliuga til dvalar á skóla.



Sá galii virðist vera á núverandi lýðmenning, að það er aðeins litið brotí 
af m önnnm, sem verða aðnjótandi meiri skólam entnnar en þeirrar, er barnaskól-l 
ar (oft harla Ijelegir) láta í tje. '

Þetta getnr leitt til ósamræmis í hngsnn óg hegðnn; þeir skólagengnu eigaj 
ekki samleið með hinnm  í lífinn. |

Núverandi m enningarástand getnr leitt til þess að búa til nuppskafningav, 
en það virðist útilokað, er allir fara á sama skólann eða sam skonar skóla.

Verklegt nám  til ým sra starfa, er iðka mætti i tóm stundum , virðist og 
öllnm jafnnanðsynlegt. Almenn m entnn og alm ennur kosningarrjettur ætti og að 
sjálfsögðu að fylgjast að.

Núverandi nnglinga- og gagnfræðakensla á sennilega höfuðþáttinn í hinu 
vaxandi aðstreymi til æðri mentastofnana. Það er eins og áður er tekið fram, 
h inir skólagengnn eiga ekki samleið með hinum  og reyna þess vegna til að fjar- 
lægjast þá sem mest.

Ankjn m entun allra þroskaðra nnglinga m yndi verka i gagnstæða átt og l 
m inka aðstreymi til hinna æðri m entastofnana. ;

Vegna vinnunnar ættn og skólar þessir öðrum skólum frem ur að hafa 
skilyrði til þess að Qölga þeim einstaklingnm skólagengnum bæði í bæjum og 
sveitum, sem vildu leggja fyrir sig líkamleg störf i lifinu. ■

Að þessu takm arki, meiri og alm ennari m entun þroskaðra ungmenna, eru [ 
ekki nema tvær leiðir, skólaskylda, eða skylduvinna með skólarjettindum, sem ; 
stefnt er að með ofanritnðu lagafrumvarpi.

Vjer ætlum, að á þessum tveimur leiðum sje þó meira en lítill m unnr.
Almennri skólaskyldu, þótt ekki væri til nema vetrarnám s, m undi fylgja [ 

óbærilegur kostnaður.
Rikið þyrfti þá að sjálfsögðn bæði að byggja skólana og starfrækja þá.
Útgjöldin við þetta dyttu yfir þjóðina öll f einu eins og holskefla, en með 

hinni aðferðinni kæm n útgjöldin yfir smám sam an þegar hvert sýslufjelag væri 
tilbúið, og það sem mestn m unaði, starfræksla yrði að öllu leyti hjá nemendum | 
sjálfum og sýsln- og bæjarsjóðnm, eftir þvi er þörf krefði.

F rá  fjárhagslegu sjónarmiði sjeð yrði þvi leiðin með skólavinnufyrirkom u- ■ 
lagipn til aukinnar alm ennrar lýðm entunar fær, þar sem skólaskylduleiðin mætti 
teljast ófær.

En þá er spurningin, orkar skólaskyldnvinnan svo mikla hluti, að hún 
þrýsti nnglingunum að skólaborðinn likt og bein skólaskylda?

Oss virðist að liknrnar sjeu m iklar fyrir þvi.
Hngmyndin er, að kennarar skólans, m insta kosti annar kennari og skóla- 

smiðurinn, sjá »Um skólam ál Rangárvallasýslua, hafi þá undirbúningsm entun, að 
þeir verði færir nm að stjórna skólavinnunni.

Nemendur kynnast þannig kennnrum  sinnm  þegar i vinnnnni 7 vikna 
tím a og nemendur hverjir öðrum, hafandi sameiginlegt mötuneyti þennan tim a og 
búandi sam an i tjöldum, meðan vorsólin lýsir og vermir. Siðasta daginn verða 
þeir svo spurðir að þvi, hvort þeir komi á skólann, vitandi það, að borgun fyrir 
vinnuna ntan fæðis fá þeir ekki aðra en ókeypis húsvist og ókeypis kenslu 6 
mánaða tíma næsta vetur á eftir.



Oss virðist, að kynningin af jafnöldrum  og kennurum  þennan tíma og eigin 
hagsmnnir þeirra sjálfra og sam þykt fólksins á bakvið og svo sjálf skólabygg- 
ingin hljóti að gefa játandi svar frá flestnm, ef ekki öllum.

Hið játandi svar hefir þá ankið gildi skyldnvinnnnnar á einu þýðingar- 
miklu atriði.

Vinnan hefir skapað eða vakið þekkingarþrána. Hinn nngi kem nr á skól- 
ann örnggnr og ábveðinn til þess að hafa gagn og gaman af nám inu.

Hann finnnr með sjálfnm sjer, er hann litur yfir unnið verk, að hann 
hefir drýgt dáð, og hann gleðst með sjólfnm sjer og hlakkar til lannanna á skól- 
annm. Og þegar hann hefir lokið nám inu, þá skilnr hann, að hið sanna lff er 
og á að vera eins og skáldið kvað, starf til þarfa og þörf til starfa, og hann skil- 
ur, að hann hefir notið ávaxtanna af eigin starfi, og að hver er sinnar gæfu 
smiður.

Sje aftur á móti tekin til sam anbnrðar við skyldnvinnn með skólarjett- 
indnm  skólaskylda með nemendagjöldum i peningnm, t. d. skólagjald jafnhátt 
og vinnan m undi gefa, þá gæti þó það fyrirkomulag engan veginn haft þau á- 
hrif á hugsnnarhátt nemendanna, sem þegar hefir verið lýst.

í  öðru lagi má líkja vinnu til samgöngubóta á landi og sömnleiðis allri 
vinnu til jarðráektar sem nokknrskonar útsæði, er m nndi gefa nemendunum  sjálf- 
um og kom andi kynslóðnm riknlega ávexti.

Það verður ekki sagt um skólagjald i peningnm. Þeir peningar gætn verið 
misjafnlega fengnir, t. d. fengnir fyrir rányrkju eða fiskþvott i útveri.

t þriðja lagi: Ungir menn 18 ára hafa sjaldnast ráð á peningum, en hafi 
þeir heilbrigðar hendur og hranstan  líkama, þá dugar þeim það eitt til námsins.

En rikið, sýslan eða einstakir menn eða fjelög, t. d. búnaðarfjelög, leggja 
fram peningana fyrir vinnnna. Þar frá gengnr svo nokkuð fyrir fæði meðan 
unnið er, en afgangurinn fer til skólans.

Aftur á móti verða nemendur að fæða sig sjálfir á skólanum. Eiga þeir 
að geta unnið fyrir þvf sjálfir, annaðhvort hjá aðstandendum  eða óviðkomandi 
m önnnm, frá lokinni vorvinnn til hansts.

Heima i sinni eigin sýslu eða baejarfjelagi væri hægt um hönd fyrir að- 
standendur nemenda að leggja i matarfjelag nemenda neytslnvörnr i staðinn 
fyrir peninga.

Markaðsverð þyrfti þar eigi að koma til greina, heldur aðeins sá skam tnr, 
er þurfa þætti.

Á móti vinnnnni sem skólagjaldi hafa heyrst raddir um það, að hún
væri hár skattnr á þá, sem ekki gengjn i skólann, en hjer má hver kenna sjálf-
nm sjer nm, þegar það er eigi þegið, sem i boði er.

Og er það ekki svo i voru þjóðfjelagi, að fjölda fólks er gert að greiða 
fje til opinberra þarfa, er ekki verður bent á að nokknð sjerstakt komi á móti, 
t. d. nm allar konnr og karla á aldrinum  16—25 ára, sem allflestir greiða skatt 
bæði til sveitar og ríkis og hafa ekki einu sinni kosningarrjett i þokkabót.

Hjer er þvi ólfkn sam an að jafna. Annars er bjer um uppeldisaðferð að
ræða, en ekki neina skattálagningu, þvi sjálf vinnan verður i framkvæmdinni 
verktegur skóli fyrir neraendur.



Þá hafa som ir komið með þá grýln, að foreldrar mnndu láta börn sin 
eiga heim a i öðru sýslu- eða bæjarfjelagi skólaárið, til þess að kom ast hjá 
skylduvinnu og skólaveru það árið.

Þetta er raunalegur hugsunarháttur, en þar að auki felst í honum 1 
hugsunarvilla, þvi skólafyrirkomulagið kemst ekki á, nema meiri hlnti kjósenda | 
innan sýslu eða bæjarfjelags hafi áður sam þykt fyrirkomulagið. ;

Skal svo vikið að fyrirsögninni og hverri sjerstakri grein fyrir sig með [ 
nokkrom  orðum:

Um fyrirsögnina.
Hún sýnir það, afi aðalm arkm ið laganna er lýðmenning. Skylduvinnan er ( 

skólagjald, er einnig þeir, sem engin fjárráð hafa eða fje eiga, geta int af hendi. j
Þegnskylduvinnan er annars eðlis. Hún er skattur eða kvöð, sem lögð er j 

á m ann líkt og herskyldan til að þjóna hagsmunum  ríkisins, en skylduvinnan er ! 
lögð á nem endur aðallega vegna þeirra sjálfra. i

Skylduvinnan með skólarjettindum  er ætlast til að komi fyrir beina |
skólaskyldu, en jafnfram t er vinnan sjálf aðferð til þess að útvega það fje, sem i
kenslan kostar að meiru leyti, og sam tim is einnig leið til að kom a þeim verk- i 
um árlega í framkvæmd, sem þjóðfjelag og einstaklingar mega ei án vera, svo 
sem á sjer stað með allar samgöngubætur og viðhald samgöngubóta á landi, i 
og hverskonar jarðræ ktarstörf yfir höfuð.

Með vaxandi ræktun landsins, sem allir vona, má búast við fjölgun býla, 
þannig að einyrkjabúskapur fari i vöxt; mætti þá koma sjer vel fyrir hvert í  
sýslufjelag að eiga árlega vísan flokk ungra m anna til að leysa þau störf af 
hendi, er sýslnfjelagið þarfnast og einyrkinn hefir eigi tim a til.

Um 1. gr.
A ldurstakm arkið »18 ára« rökstyðst við það, að þá er hver unglingur á 

þeim aldri orðinn fullfær til allrar likamlegrar vinnu sem andlegrar, þá eru ' 
menn og orðnir það þroskaðir andlega, að þeir eru látnir bera fulla ábyrgð á 
gerðum sinum.

E r þá ekki líka einmitt hinn rjetti timi kom inn fyrir þjóðfjelagið til þess 
að gefa ungum m önnum  svolítið veganesti undir lífið i skóla, ekki fáeinum ein- 
staklingum, heldnr öllum, sem til verður náð með góðu móti?

Um 2. gr.
Eigi þykir rjett að gefa heimildina sýslunefndum og bæjarstjórnnm  ein- 

um. Tryggara fyrir góðar fram kvæm dir í m álinu, að allir kjósendur til sýsln- 
nefndar eða bæ jarstjórnar háfi atkvæðisrjett um málið, og meiri hlutinn ráði, 
þó ekki aðeins meiri hluti þeirra, er kjósa, heldur meiri hluti þeirra, er kosningar- 
rjett eiga, og er þar gengið skrefi Iengra en alment gerist. Með þessu móti er 
öllum foreldrum gefinn kostur á að greiða atkvæði um skipulagið, enda tilhlýði- 
legt og sjálfsagt að svo sje, þar sem m arkm iðið með fyrirkomulaginu er eigi sfður 
uppeldi en fræðsla.



Um 3. gr.
Greinin ákveðnr, að skólahúsin eigi að byggjast fyrir ríkissjóðsfje, þegar 

fnllnr helmingnr sýslu- eða bæjarbúa hefir samþykt fyrirkomulagið. Má vera, að 
sum um  virðist að hjer sje verið að taka fullan hnefann og að þetta verði óbæri- 
legnr baggi fyrir ríkissjóðinn. En það er eitthvað annað en svo sje. Því má ekki 
gleyma, að sýslu- og bæjarfjelögum er ætlað að starfrækja skólana að öllu leyti. 
Sjá fyrirsögnina, 2., 3. og 4. grein frum varpsins. Sem stendur eru unglingaskólar 
bygðir að miklu leyti fyrir rikisfje og styrktir árlega með þúsundum  króna af 
rikissjóði.

Það mætti með meiri sanni segja, að lagafrum varpið stefni að því að 
losa ríkissjóðinn við marga bagga, sem nú hvíla á honum  eða á hann verða 
lagðir til lýðmenningar i landinu, sam kvæm t rikjandi stefnu í skólamálum.

Fyrir árlegt rekstursfje Eiðaskólans t. d. mætti sennilega byggja eitt mjög 
fullkomið skólahús fyrir 50 nem endur á hverjum  4 árum . Ó líkara að hugmynd 
þessi ætti þeim vinsældum að fagna, að bygging skólanna gengi örara yfir.

Segjum, að vandað skólahús ætti að endast i 100 ár (sennilega mikið 
lengur) og vera m enningarstofnun sýslnfjelags eða bæjarfjelags allan þennan tima, 
rikissjóði að kostnaðarlausu. E inar áttatiu þúsundir fyrir hundrað ár; það gæti 
með engu móti talist þungur baggi.

Hvað stærð hvers skóla snertir, þá m undi hún eðlilega m iðast við árlegt 
áætlað nemendatal i hverri sýslu eða bæ.

1 sýsln, sem hefir 3800 ibúa, m nn láta nærri, að árgangur unglinga sje 40 
til 50 tals. (Sjá: Um skólamál Rangárvallasýslu). Þar m á og lesa nm áætlaðar tekjur 
og gjöld við árlegan rekstur slíkra skóla, bæði beinar og óbeinar tekjur, sem hjer 
skiftir ekki máli.

Um 4. gr.
Ákvæði þessarar greinar ber að skoða sem varnagla gagnvart þeirri á- 

stæðulitlu hræðslu, að sýslu- eða bæjarfjelag skyldi gera sjer leik að því að sam- 
þykkja fyrirkomulagið i þeim tilgangi að eignast skólahús fyrir rikissjóðsfje, og 
nota síðan húsið i öðru augnamiði eða á annan hátt én til var stofnað.

Um 5. gr.
Fyrir höfundi frum varpsins hefir vakað, að skólar þessir ættu að hafa 

fjóra aðalstarfsm enn, skólastjóra með heimspekisprófi, annan kennara með land- 
búnaðarprófi, skólasmið með sjerþekkingu i smíðum ým iskonar, og forstöðukonu 
með sjerþekkingu i hússtjórn og matreiðslu. Það er og hugm ynd höfundarins, að 
annar kennari og sm iðurinn hafi góð skilyrði til þess að stjórna vinnunni að 
vorlagi. Það er ennfremur hugm ynd höfundarins, að nemendum skuli frjálst 
sumarið milli vinnunnar og skólanám sins að innvinna sjer kaup fyrir vetrarfæði 
hvar sem best býðst, án þess að leysa lausamenskuleyfi.

Að öðru leyti þykir ótim abært að fjölyrða frekar um þessa grein frum- 
varpsins.



E f t i r m á 1 i .
Vjer vitum öll eða eigum að vita, að ísland er viðáttumikið og strjálbygt 

land og að  það er ómögulegt að flytja bygðirnar saman.
En þá vitum vjer líka, að ef vjer eigum að verða sterk og sjálfstæð þjóð, 

að við verðum að rækta landið jafnt fyrir sunnan og norðan, austan og vestan, 
og það verk vinnst sennilega seint, nema vjer fyrst og fremst ræktum  hvern ein- 
stakling kynslóð eftir kynslóð. Með skólahugm ynd vorri gerum vjer þetta tvent 

' í einu.
Vjer viljum með skólahugm ynd vorri skapa samfeldar fylkingar innan | 

hvers sýslufjelags, sem hafa unnið að m arkinu: ræktun lýðs og lands. .
Skólarnir eiga að vera miðstöð m enningar í hverri sýslu, þeir eiga að [ 

vera svo settir, að utan um þá m yndist þorp. Þá hæ ttir útstreymið úr sýslunni, [ 
innstreymið byrjar.

Bæjarbúi vanur þægindum bæjarlífsins flytur ekki heim á gamla býlið > 
einangraða, en í nýja þorpinu vildi hann fremur vera. i

Sýsluskólarnir með vinnuskólafyrirkomulagi ætti að vera öflugasti þáttur- | 
inn til ræ ktunar landsins og aukins m anndóm s kynslóðanna.«

Þannig sam þykt á aukafundi sýslunefndar Rangárvallasýslu 24. nóv. 1928. ,
Meðmælendur utan sýslunefndar:

1. Sjera Sveinbjörn Hógnason, Breiðabólsstað.
2. Sjera E rlendur Þórðarson, Odda.
3. Sjera Jón  Skagan, Bergþórshvoli.
4. Helgi Jónasson, hjeraðslæknir.
5. Sigfús Sigurðsson kennari, Þórunúpi.
6. Guðm undur Árnason, hreppstjóri i Múla (með fyrirvara).
7. Guðjón Jónsson hreppstjóri, Hallgeirsey.


