
14. ft’ramvarp

til laga um Meuntaskóla á Akureyri.

(Lagt fyrir Alþingi 1930.)

1. gr.
Á Akureyri skal vera skóli, með fjórum óskiptum bekkjum, er nefnist 

Menntaskólinn á Akureyri. Heimilt er honum, þar til öðruvisi er ákveðið með 
lögum, að starfrækja gagnfræðadeild með þrem óskiptum bekkjum.

2. gr.

Takmark skólans er að búa nemendur undir athafnalif bæði í and- 
legum og verklegum efnum.

3. gr.

Skólinn er samskóli fyrir pilta og stúlknr.



4. gr.

í  menntaskólanum skal kenna þessar námsgreinar: Islenzku og íslenzk 
fræði, norðurlandamál, ensku, þýzku, frönsku, sagnfræði, trúarbragða- 
fræði, félagsfræði, bókmenntafræði og listasögu, náttúrufræði, eðlisfræði og 
efnafræði, stærðfræði, bókfærslu, likamsæfingar, söng, dráttlist og hagnýt 
yinnubrögð.

5. gr.
íslenzk tunga og náttúruvísindi skulu vera höfuðnámsgreinar í skól- 

anum. Lesskrá skal haga svo, að auðvelt sé að balda nemendum til sjálf- 
stæðra námsiðkana, eftir því sem áhugi og hæfileikar benda til. Vandlega skal 
gæta þess, að ofþreyta ekki nemendur með náminu.

6. gr.

í  hverjum bekk skal haldið árspróf. Lokapróf menntadeildar er stú- 
dentspróf. Ljúka má námi i einstökum námsgreinum i öðrum og þriðja bekk 
menntadeildar, en þá skal um prófdómendur i þeim greinum fara eins og um 
stúdentspróf, enda skulu þær einkunnir og taldar á stúdentsprófsskirteinum.

Við árspróf skulu vera 2 prófdómendur, annar úr flokki kennara, 
hinn skipaður af kennslumálaráðuneytinu, en við stúdentspróf 2 prófdóm- 
endur, skipaðir af því.

Heimilt er skólameistara að sleppa nemanda við árspróf, enda hafi 
hann lofsamlega einkunn eftir veturinn.

7. gr.

Um einkunnastiga og einkunnagjöf skal ákveða í reglugerð. Þá skal 
og i reglugerð setja nánari ákvæði um inntökupróf, bekkjarpróf og stú- 
dentspróf.

8. gr.

Heimilt er utanskólamönnum að taka próf úr öllum bekkjum mennta- 
skólans. Þeir, sem standast prófin í fyrstu þrem bekkjum deildarinnar, hafa 
leyfi til að. setjast i skólann eftir þvi sem húsrúm og kennaratala leyfir. E f 
fleiri ná prófi inn í bekk en hægt er að veita inntöku, ræður prófeinkunn 
úrslitum. Skólameistari má þó bregða út af þessari reglu, e f úrlausn nem- 
anda i einhverri grein sannar, að hann sé gæddur frábærlega góðum gáfum.

9. gr.
Þessi eru almenn inntökuskilyrði i menntaskólans: 1) Að þeir, sem 

setjast í fyrsta bekk, verði a. m. k. 16 ára það ár, sem þeir stunda nám i 
bekknum. Aldurstakmark þeirra, sem setjast i aðra bekki, svarar til infitöku- 
aldurs; 2) að þeir séu ekki halduir neinum næmum sjúkdómi; 3) að sið- 
ferði þeirra sé óspillt.

10. gr.

T il þess að vera tekinn i fyrsta bekk menntaskólans verður nemand- 
inn að standast próf i þessum greinum: 1) 1 íslenzku: Geta ritað venjulegt



mál ritvillulitið, þekbja aðaleinkenni íslenzkrar málfræði og hðfuðdrætti í is- 
lenzkum bókmenntum, bæði á þjóðveldistimanum og síðan um 1800; 2) 1 
norðurlandamálum: Skilja og geta lesið nokkurnveginn rétt venjulegt bókmál 
á dönsku og sænsku og geta ritað villulitinn stil almenns efnis á öðruhvoru 
þvi máli. 3) 1 ensku: Geta auðveldlega þýtt ólesið létt mál og gert villulitinn stil 
um auðvelt efni. 4) Vera leikinn i að reikna brot og tugabrot, vaxtareikning 
og almennustu þætti flatarmáls- og rúmmálsfræði. 5) 1 sögu: Hafa glöggt yfir- 
lit um æfi frægra manna og megintimabil og atburði i sögu Islands og almennri 
veraldarsögu. 6) í  náttúrufræði: Hafa numið líkamsfræði, almenna grasafræði 
og dýrafræði. Ennfremur aðaldrætti i þróunarsögu jarðarinnar og landsins. 
7) 1 landafræði: Hafa numið almenna landafræði og vera leikinn i að nota 
landabréf.

11. gr.
Kennslustundir i hverjum bekk skulu vera 30—33 á viku. Á laugar- 

dögum skal kennsla eigi standa lengur en til hádegis.

12. gr.
Skólaárið byrjar 1. október og endar 30. september. Kennslu og próf- 

um ár hvert skal lokið 30. mai, nema i þriðja og íjórða bekk skólans enda 
prófin i júni. Um skólaleyfi skal ákveðið i reglugerð.

13. gr.
Fastir kennarar skuln vera 7 og er einn þeirra jafnframt skólameist- 

ari. Hefir hann á hendi aðalumsjón með nemendnm skólans, kennslu allri, 
húsnm skólans og áhöldum. Skólameistari hefir að byrjunarlaunum 4000 kr. 
á ári, en launin hækka eftir 3, 6 og 9 ár i þessari röð um 300 kr., 300 kr. 
og 400 kr. upp i 5000 kr. Auk þess nýtur hann ókeypis húsnæðis i skólabús- 
inu, ljóss og hita. Fyrir umsjón með heimavist nemenda og risnu vegna skól- 
ans fær skólameistari 2000 kr.

Kennarar skólans hafa að byrjunarlaunum 3400 kr. á ári, en launin 
hækka á 4 ára fresti um 400 kr. upp i 5000 kr. Skólameistari og kennarar 
njóta dýrtiðaruppbótar eftir launalögum.

Skólameistari ræður aukakennara og stundakennara eftir þvi, sem fé 
er veitt til i fjárlögum. Svo skal og leita úlits skólameistara um skípun fastra 
kennara.

14. gr.

Skólameistari skal kenna 12 stundir á viku, en fastir kennarar 26 
stundir. Heimilt er kennslumálastjórninni að fækka um 2—4 stundir skyldu- 
kennslu skólameistara eða fastra kennara, sem hafa mikil aukastörf við skrif- 
legar úrlausnir, eða önnur sérstök aukastörf i þágu nemenda og skólans.

15. gr.

T il þess að geta orðið skipaður fastur kennari við skólann þarf um- 
sækjandi að hafa tekið kennarapróf við báskóla i kennslugreinum sinum, hafa 
kynnt sér allítarlega kennsluaðferðir og heimilisbrag i nokkrum samskonar



skólum og hafa sýnt með að minnsta kosti eins árs reynsln við skólann, að 
hann hafi kennarahæfileika og manndóm til að gegna slíkri stððu.

Heimilt er þó að veita undanþágu frá fyrsta ákvæðinu að þvi er snertir 
kennara, sem nú starfa við skólann, og aðra umsækjendur, sem með afburðum 
i kennslu hafa s^nt.að þeir séu eftirsóknarverðir starfsmenn við skólann.

16. gr.

Kennarafundi skulu allir kennarar skólans sækja. Skólameistari boðar 
til funda og stjórnar þeim. Fastir kennarar og aukakennarar hafa atkvæðis- 
rétt. 1 reglugerð skal ákveða um valdsvið kennarafunda.

' 17. gr.
Skólameistari ræður skólalækni til 3 ára i senn og skal hann líta eftir 

heilbrigði nemenda og hollustuháttum skólans.

18. gr.
Kennslugjöld skal greiða i skólasjóð Menntaskólans og ákveður kennslu- 

málastjórnin í samráði við fræðslumálastjóra og skólameislara hæð þeirra. Um 
skólagjöld i gagnfræðadeild fer samkvæmt lögum um gagnfræðaskóla. Aldrei 
skulu færri en fjórða hluti nemenda undanþegnir skólagjaldi.

Skólasjóði þessum má verja til námsstyrks, til fræðandi ferðalaga nem- 
endanna og að öðru leyti til hvers þess, er verða má til að bæta og prýða 
skólann og efla heilbrigt skólalif. Nánari fyrirmæli um meðferð skólasjóðs 
verða ákveðin i reglugerð. Um skólagjöld i gagnfræðadeild fer samkvæmt 
lögum um gagnfræðaskóla.

19. gr.
1 heimavist skólans skulu þeir nemendur, er þar búa, njóta ókeypis 

húsnæðis, Ijóss og hita, og ganga utanbæjarnemendur þar fyrir. Nemendur úr 
Menntaskólanum skulu hafa rétt til ’ /* hluta heimavistanna, en nemendur úr 
gagnfræðadeild til 7» hluta. — Skylt} er kennurum skólans að hafa umsjón 
með heimavist og vinnu nemenda i bókasafni skólans, þegar skólameistari 
óskar þess, gegn þóknun, sem ráðuneytið samþykkir.

20. gr.
Um nám í gagnfræðadeild Menntaskólans á Akureyri fer eftir almenn- 

um lögum um gagnfræðaskóla.
21. gr.

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 20, 9. júlí 1909, um 
gagnfræðaskólann á Akureyri, svo og öll önnur ákvæði, sem fara i bág við 
þessi lög.

G r e i n a r g e r ð .

Næsta vor, 1930, hefir Gagnfræðaskólinn norðlenzki starfað i hálfa öld, 
og hafa gamlir og nýir lærisveinar skólans mikinn viðbúnað að halda þann



atburð bátfðlegan, bæði á Möðruvöllum og Akureyri. Mundi þykja vel farið, 
ef stofnskrá hins nýja Menntaskóla Norðlendinga og Austfirðinga yrði þá sam- 
þykkt og að lögum orðin. Væri með þeim hætti bundinn endir á hina löngu 
baráttu um að fá hinn forna Hólaskóla endurreístan á Norðurlandi.

Samkvæmt þessu frv. er gert ráð fyrir, að i hinni núverandi byggingu 
skólans á Akureyri verði fyrst og fremst menntaskóli með fjórum ársdeildum, 
alveg hliðstæður skóianum i Reykjavik, og auk þess fyrst um sinn alþýðu- 
skóli, fyrst og fremst fyrir Akureyri, Eyjafjörð og þær sýslur norðanlands, 
sem ekki hafa héraðsskóla. Möðruvallaskólinn og siðar Gagnfræðaskólinn á 
Akureyri voru fyrr á árum nálega eina hjálp Norðlendinga og Austfirðinga 
um almenna skólamenntun heima fyrir. Á síðari árum hafa risið upp myndar- 
legir skólar á Eiðum og Laugum, og sækir þangað allur þorri þeirra manna 
úr Múla- og Þingeyjarsýslum, sem fyrrááru m  myndu hafa leitað til hins eina 
norðlenzka gagnfræðaskóla. 1 Skagafirði er nú byrjun að héraðsskóla á Hólum 
í sambandi við búnaðarskólann, og i Húnaþingi er töluverður áhugi að efna 
til héraðsskóla i þeirri sýslu. E f að likindum lætur, líða ekki nema fá ár, þar 
til héraðsskólar verða komnir i öllum sýslum norðanlands, nema Eyjafirði, 
af þvi að æskulýður þess héraðs leitar að sjálfsögðu til þeirrar stofnunar i 
sýslunni, sem um hálfrar aldar skeið hefir verið afltaug skólamenningarinnar 
norðan- og austanlands.

Sumir menn kynnu að segja: Hvers vegna eiga Akureyrarbúar og 
Eyfirðingar að hafa alþýðuskóla, sem landið kostar, þar sem önnur héruð 
þurfa i þeim efnum nokkuð fram að leggja?

Þvi er fljótsvarað. Á Möðruvöllum og á Akureyri er i 50 ár búið að 
reka alþýðuskóla, fyrst með tveim og siðar með þrem bekkjum. Þessi skóli 
hefir verið landsskóli, en jafnframt héraðsskóli. Héraðið hefir hlúð að þessum 
skóla. Hann hefir dafnað vel og haft mikil áhrif til góðs í öðrum héruðum 
og landshlulum. Það er ekki hægt að launa Eyfirðingum gott fóstur þessarar 
menntastofnunar með þvi að taka allt i einu af þeim hlunnindi hálfrar aldar 
gömul, og það án alls tilefnis fiá þeirra háltu. .

Menntaskólinn á Akureyri verður stofnun fyrir Norður- og Austurland 
sérstaklega, en fyrir landið allt að nokkru leyti. Hann verður griðastaður 
þeim námsmönnum, sem byrja seint, vegna erfiðrar aðstöðu, og vinna fyrir 
sér meðan á námi stendur. Og slíkir menn munu þangað Ieita úr hinum 
fjarlægustu byggðum landsins.

En Menntaskólinn á Akureyri þarf ekki fyrst um sinn nema nokkurn 
hluta hins rúmgóða skólahúss. Þess vegna væri með öllu óviðeigandi að 
hrekja þaðan, fyrr en landsnauðsyn krefur, sem áreiðanlega verður ekki fyrst 
um sinn, hinn upprunalega notanda hússins, alþýðuskóla við Eyjafjörð.

Síðar meir eru líkur til að á þessu verði breyting. Menntaskólinn 
getur vaxið, eða einkum þurft meira húsrúm vegna fjölbreyttari kennslu. 
Gagnfræðaskólinn getur vaxið, svo að hann þurfi meira um sig að hafa heldur 
en sem svarar þrem óskiptum bekkjum. Akureyringar vilja ef til vill hafa 
gagnfræðaskóla fyrir sig. Og Eyfirðingar héraðsskóla við einhverja af sinum 
góðu heitu lindum. Framþróun uppeldismálanna i Eyjafirði getur vel orðið



sú, að héraðsbúum nægi ekki til lengdar sá stakkur f þessum efnum, sem 
þeim var skorinn um 1900, og þá afsala Gyfirðiugar sér þeim hlunnindum, 
sem ekki verða af þeim tekin, nema samkvæmt óskum þeirra sjálfra.

Hinsvegar á gagnfræðadeildin á Akurevri að vera almennur skóli, ná- 
kvæmlega hliðstæður samskonar stofnunum i hinum stærri kaupstöðunum, 
og fyrir eyfirzka bændur áframhald af hinum gamla Möðruvallaskóla. Gagn- 
fræðadeildin á Akureyri verður þess vegna á engan hátt sérstök brú yfir i 
Menntaskólann, fremur en skólinn á ísafirði, í Flensborg og Reykjavík.

Um mennta§kólafrv. þarf litlu við að bæta hinar ítarlegu skýringar, 
sem fram komu á þingi 1929 i sambandi við meðferð málsins i Ed. Skóla- 
meistarinn á Akureyri lagði eindregið á móti þvi að hafa skólaráð fyrir þessa 
stofnun, og er þess vegna fallið frá þeirri hugmynd fyrst um sinn. Skólinn er 
lengdur litið eitt fram i júni tvö síðari námsárin, með því að f vor, sem leið, 
reyndist erfitt að safna þáverandi fimmtubekkingum til æskilegrar náttúru- 
fræðslu og landafræðiferðar f miðjum júni, þegar skólanám þeirra bætti síðast 
i mai. Auk þess er júnímánuður sérstaklega vel fallinn til útiveru, ferða og 
iþrótta, ekki sizt i Eyjafirði. Var þvi það ráð tekið, að skólinn gæti, að þvi er 
snerti nemendur i tveim siðari ársdeildunum, starfað fram i júní. Nokkur 
kostnaður fylgir þvi að vísu. En þegar þess er gætt, að skólinn myndi tapa 
miklu við það, að nemendur hyrfu jafnan áður en vorar og grös gróa, þýkir 
einsætt að gera námstimann að öllu eins og i Reykjavikurskólanum.

Ein veruleg breyting er bér gerð frá frv. eins og það var samþykkt í 
Ed. 1929. Það er að fella alveg niður latinu i skólanum. 1 stað þess yrði að 
sama skapi lögð meiri áherzla á frönsku og nýju málin yfirleitt. Með þessu 
móti vex verkaskiftingin milli skólanna. í  Reykjavik yrðu tvær deildir. Önnur 
með stærðfræði, eðlisfræði og efnafræði sem böfuðnámsgreinar. Hin með nýju 
málin þrjú og latínu sem meginbálk i kennslunni. Á Akureyri væri aftur sú 
tilbreytni, að latina væri engin, en því meiri kennsla i ensku, þýzku og frönsku. 
Erlendis er meira og meira gert að slikri skiptingu, og ijöldi menntaskóla, sem 
enga latínu- kenna, og þykja þær stofnanir sfzt standa að baki hinum, sem 
leggja enn nokkra eða mikla áherzlu á gömlu málin. Reynslan er sú, að úr 
binum latinulausu skólum koma lærisveinar, sem i öllum greinum háskóla- 
náms standa jafnfætis nemendum úr skólum, þar sem latina er enn tölu- 
verður þáttur kennslunnar.

Ekki þykir rétt að láta þess hér ógetið, að Akureyrarbær gaf skólan- 
um i fyrravetur mikið landsvæði, svo að um ófyrirsjáanlegan tima skortir 
skólann bvorki land fyrir leikvelli, skemmtigarða, né staði fyrir allar þær 
byggingar, sem skólanum kunna að verða nauðsynlegar á komandi árum. 
Skólinn hefir alla aðstöðu til mikils þroska, og vantar aðeins þá löggjöf, sem 
Alþingi telur sér væntanlega bæði Ijúft og skylt að veita á hálfrar aldar afmæli 
þessarar merkilegu stofnunar.

i


