
Ed. 617. FrnmTarp

til laga um bjeraðsskóla.
* (Eftir 2. D inr. i Ed.).

1. gr.
Hjeraðsskólar skulu vera að Núpi i Dýrafirði, Laugum  i Reykjadal, Hvít- 

árbakka i Borgarfirði og Laugarvatni i Árnessýslu. Skólar þessir skulu vera 
sjálfseignarstofnanir og öðiast ekki skyldur og rjettindi þessara laga nema sam- 
þykki stofnenda komi til.

Heimilt er að flytja hjeraðsskóla úr stað fyrir forgöngu skólanefndar og 
með sam þykki fræ ðslum áiastjórnarinnar, og erfir þá hinn nýi skóli skyldur og 
rjettindi eldri skólans eftir þvi sem fyrir er raælt i lögum þessum.

2. gr.
H jeraðsskólar eru sam skólar pilta og stúlkna. Ársdeildir mega ekki vera 

færri en tvæ r nje fleiri en þrjár. Nám sgreinar og kenslnfyrirkom ulag skal 
ákveða i regiugerð.

3. gr.
Tilgangur hjeraðsskólanna er að búa nem endnr undir athaínalií við ís- 

lensk lifskjör með bóknám i, vinnukenslu og iþróttum . Skal i yngri deild m eir lögð 
ábersla á ýms fræði, leikni og tækni, sem nauðsynleg er til sjálfsnám s, en í eldri 
deild á sjálfsnám og iðju, eftir því sem hæfileikar og áhugi bendir til. Undanþágu



m á veita nemendum i einstökum greinum, enda leggi þeir þvi meiri stund á 
aðrar greinar. Útivist skulu nem endur hafa og iþróttaiðkanir daglega.

4. gr.
N ám stim inn i aðaldeildum hjeraðsskóla má ekki vera skem m ri en 6 

m ánuðir á r hvert og kenslustundir hvers reglnlegs nem anda eigi færri en 6 á 
degi hverjum , eða sem þvi svarar, þegar um ræðir nem endur, sem m eir starfa á 
eigin bönd. P róf skal halda i lok hvers skólaárs. Tveir prófdóm endur skulu 
vera við hvern skóla, skipaðir af fræðslum álastjórninni.

5. gr.
F rá  1. janúar 1930 skal þriggja eða fimm m anna skólanetnd hafa um - 

sjón og stjórn hvers hjeraðsskóla undir yfirumsjón fræðslum álastjórnarinnar. 
Fræðslum álastjórnin skipar form ann, en fjelag stofnenda kýs tvo eða fjóra skóla- 
nefndarm enn, þar til fjelag gamalla nem enda öðlast rjett til kosninga og neytir 
hans. Pá skulu fjelög stofnenda og gamalla nem enda, hvort um  sig, kjósa jafn- 
marga skólanefndarm enn. Rjett til að kjósa skólanefndarm enn öðlast fjelag gam- 
alla nemenda, þegar bjeraðsskóli hefir starfað i sex ár, enda sje i fjelaglnu að 
minsta kosti þriðjungur þeirra nem enda, sem lokið hafa nám i í skólanum  sið- 
ustu fjögur árin. Árgjald í fjelagi gamalla nem enda m á ekki vera lægra en fimm 
krónur. Skólanefndarm enn skulu skipaðir og kosnir til þriggja ára i senn. Nanari 
fyrirmæli um fjelög stofnenda og gamalla nem enda og um kosningu í skólanefnd 
skulu sett i reglugerð. Nú leikur vafi á um rjelt m anns eða fjelags til að vera i 
fjelagi stofnenda, og sker þá fræðslum álastjórnin ú r. .

6. gr.
Nú legst fjelag gamalla nam enda niður um lengri eða skem m ri tfma, og 

kýs þá fjelag stofnenda alla skólanefndarm enn nema form ann, en ef fjelag stofn- 
enda legst niður, þá fellur kosningarrjettur þess til sýsiunefndar þeirrar sýslu, 
þar sem skólinn er rekinn, eða sýslunefnda þeirra sýslna, sem standa að skólan- 
um. Fræ ðslum álastjórnin ú rskurðar um  rjett Sýslunefnda til þátttöku i skóla- 
nefndarkosningum og setur reglur um þær.

7. gr.
H lutverk skólanefndar eru þessi:

1. Að ráða skólastjóra, og skal hann ráðinn með eins árs gagnkvæmum upp- 
sagnarfresti,

2. að ákveða tölu kennara eftir þörfum  og getu skólans. Skólastjóri skal hafa
frum kvæði nm  val kennara, en til ráðningar þarf sam þykki skólanefndar.
Skólastjóri getur og með sam þykki skólanefndar sagt kennara upp með 6 
m ánaða fyrirvara,

3. að ákveða laun skólastjóra og kennara,
4. að hafa á hendi yfirstjórn allra fjárm ála skólans,
5. að gera ásam t skólastjóra tillögur nm reglugerð skólans, er fræðslum ála-

stjórnin sam þykkir,



6. að s j i  am  sam ningn skýrslna um kenslu og próf, er fræðslum álastjórnin 
fyrirskipar, .

7. að ákveða um önnur efni, er skólann varða, þegar skólastjóri óskar.
8. gr.

Rikissjóðnr greiðir 6000 kr. i árlegan rekstrarkostnað til hvers hjeraðsskóia 
fyrir fyrs'tu 15—20 reglulega nem endur i skólanum , og siðan 250 kr. vegna 
hvers nem anda, þar til kom nir eru 40, en 200 kr. ú r því.

9. gr.
Kenslngjald hvers nem anda skat vera 60 krónur vetrarlangt.

10. gr.
Nú ern haldin nám sskeið við hjeraðsskóla i bóklegnm og verklegum efn- 

um eða iþróttnm  eigi skem ur en sex viknr og kensla sex stnndir á dag eða 
meira, og skal þá greiða ú r rikissjóði 10 krónur fyrir nem anda fyrir vikukenslu 
hvers nem anda, enda greiði hann i kenslugjald fyrir sam a tím a að m insta kosti 
2 krónnr.

11. gr.
Rikisstyrk og skólagjöldum má eigi verja til annars en rekstrar skólans.

12. gr.
Nú fækkar nemendum hjeraðsskóla um þriðjung eða meira frá meðal- 

tali siðustu 3 ára fyrir ósjálfráð atvik, sem þó eru ekki þess eðlis, að ástæða 
sje til að leggja skólann niður, og m á þá greiða skólanum  styrk ú r rikissjóð 
eftir mati fræ ðslum álastjórnarinnar, alt að því, sem nem ur m eðaltali þeirra ára. 
Þessi nndanþága gildir þó eigi lengur en 2 ár.

13. gr.
Reikningar hvers hjeraðsskóla sknlu árlega sannprófaðir af tveim endur- 

skoðendum. Skal annar v'alinn af fjelagi stofnenda til 3 ára i senn, en hinn til- 
nefndnr af fræðslum álastjórninni til sama tima.

14. gr.
Árlega skal birta skýrslu um starf og rekstnr hvers hjeraðsskóla, svo og 

um efnahag skólans, undirritaðar af endurskoðendnm .
15. gr.

Stofnkostnaður hjeraðsskóla greiðist að hálfu úr rikissjóði, eftir þvi sem 
fje er veitt i fjárlögunum, enda sje trygt framlag á móti.

16. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. okt. 1929.


