
Ald. 177. l e íu d a r á l l t
nm frv. til laga nm hjeraðsskóla.

F rá  m entam álanefnd.
Nefndin er i öllnm aðalatriðnm  sam þykk frv. það  má ekki dragast ólln 

lengnr, að sett sjen lög um unglingafræðsluna, og er þá ekki óeðlilegt, að sjerstök 
lög sjen nm heim avistarskóla í sveitnm.

Breytingartillögur nefndarinnar eru flestar m inni háttar. Rjeltara m nn að 
varðveita betnr rjett stofnenda skólanna en gert er i frv., og verðnr það best gert 
með þvi að skilja að fjelög stofnenda og gamalla nemenda. Þá er og rjett að 
hafa ýmist þriggja eða fimm m anna skólanefndir, eftir því, hvernig á stendnr. 
Þar, sem fleiri sýslnr og ýms fjelög standa að stofnnn hjeraðsskóla, er hægara 
að koma fyrir skólanefndarkosningn, ef fimm ern í nefndinni. Aðalbreytingartillaga 
nefndarinnar er nm hæ kknn á hinn árlega stofntillagi ríkissjóðs úr 5000 kr. npp 
i 6000 kr. Véldnr það ekki miklum  m nn fyrir rikissjóð, þar sem um fáa skóla 
er að ræða, en er hinsvegar nauðsynlegt fyrir skóiana. Þá leggur nefndin til, 
að tillög vegna nemenda sjeu hækkuð fyrir h ina fyrstn nem endur, en lækki þegar 
kem ur fram yfir 40 nem endur. E r það rjettlátt, þar sem kostnaðnr við skóiahald 
verður tiltölnlega m inni, þvi fleiri sem nem endurnir ern. Að þvi er nám skeiðin 
snertir, þá er rjett að styrkja öll nám skeið, þó skem nr standi en sex viknr.

Leggnr nefndin til, að frv. verði sam þykt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. í  stað orðatana »eru og verða« i annari málsgrein kom i: sknln vera.
2. Við 3. gr. t stað orðanna »1 yngri deild . . . stunda sjálfsnám c i annari 

málsgrein kom i: skal i yngri deild m eir lögð áhersla á ýms fræði, leikni og 
tækni, sem nanðsynleg er til sjálfsnáms.

3. Við 4. gr. Aftan við fyrstu málsgrein kom i: eða sem því svarar, þegar um 
ræðir nem endnr, sem meir starfa á eigin hönd.

4. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
F rá  1. janúar 1930 skal þriggja eða fimm m anna skólanefnd hafa 

umsjón og stjórn hvers hjeraðsskóla nndir yfirnmsjón fræðslum álastjórnar- 
innar. Fræ ðslum álastjórnin skipar form ann, en fjelag stofnenda kýs tvo eða 
fjóra skólanefndarm enn, þar til fjelag gamalla nem enda öðlast rjett til kosn- 
inga og neytir hans. Þá skulu fjelög stofnenda og gam alla nemenda, hvort 
um sig, kjósa jafnm arga skólanefndarmenn. Rjett til að kjósa skólanefndar- 
menn öðlast fjelag gamalla nemenda, þegar hjeraðsskóli hefir starfað i sex 
ár, enda sje í fjelaginn að m insta kosti þriðjnngur þeirra nemenda, sem 
lokið hafa nám i i skólannm  síðustn fjögnr árin. Árgjald i Qelagi gamalla 
nemenda m á ekki vera lægra en flmm krónnr. Skólanefndarm enn sknln 
skipaðir og kosnir til þriggja ára  í senn. Nánari fyrirmæli um fjelög stofn-



enda og gamalla nemenda og um kosningu í skólanefnd sknlu sett i reglugerð. 
Nú leikur vafi á um rjett m anns eða fjelags til að vera i fjelagi stofnenda, 
og sker þá fræðslum álastjórnin úr.

5. Við 6. gr. Greinin orðist svo:
Nú legst fjelag gamalla nemenda niður nm lengri eða skemmri tima, 

og kýs þá fjelag stofnenda alla skólanefndarm enn nema form ann, en ef fjelag 
stofnenda legst niður, þá fellur kosningarrjettur þess til sýslnnefndar þeirrar 
sýslu, þar sem skólinn er rekinn, eða sýslunefnda þeirra sýslna, sem standa 
að skólanum . Fræ ðslum álastjórnin úrskurðar um rjett sýslunefnda til þátt- 
töku i skólanefndarkosningnm  og setnr reglnr um þær.

6. Við 8. gr. Greinin orðist svo:
Ríkissjóðnr greiðir 6000 kr. i árlegan rekstrarkostnað til hvers 

hjeraðsskóla fyrir fyrstu 15—20 reglulega nem endur i skólannm, og siðan 
250 kr. vegna hvers nem anda, þar ti) kom nir eru 40, en 175 kr. úr þvi.

7. Við 10. gr. Greinin orðist svo:
Nú eru haldin nám skeið við hjeraðsskóla i bóklegum og verklegnm 

efnum eða iþróttum  og kensla sex stundir á dag eða meira, og skal þá greiða 
úr rikissjóði 10 krónur fyrir nem anda fyrir vikukenslu hvers nem anda, enda 
greiði hann i kenslugjald fyrir sam a tim a að m insta kosti 2 krónur.

8. Við 12. gr. Greinin orðist svo:
Nú fækkar nemendum hjeraðsskóla fyrir ósjálfráð atvik, sem þó eru 

ekki þess eðlis, að ástæða sje til að leggja skólann niður, og má þá greiða 
skólanum  styrk úr ríkissjóði, eftir mati fræ ðslum álastjórnarinnar, en þó ekki 
hærri en sem nem ur meðaltali siðustu þriggja ára. Eigi gildir nndanþága 
þessi lengur en 2 ár.

Alþingi, 22. m ars 1929.
Ásgeir Ásgeirsson, Sveinn Ólaisson. Bernharð Stefánsson. 
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fnndaskrifari.


