
Wd. 94. F rum varp

til laga um  samskóla Reykjavikur.

Flutningsm enn: Magnús Jónsson og Jón ólafsson.

1. gr.
1 sam skólum  Reykjavíkur skulu vera fyrst um  sinn þessir fram halds- 

skólar: Ungmennaskóli, iðnskóli, verzlunarskóli og vélstjóraskóli.

2. gr.
Ungmennaskólinn skal annast alm enna framhaldsfræðslu, en hinir 

skólarnir sérfræðslu, hver á sinu sviði.

3. gr.
í  skólum þessum skulu kenndar þessar greinir:

1. Tungumálagreinir: islenzka, danska, enska, þýzka;



2. Sagnfrœðigreinir og atvinnumál: sagnfræði, þjóðfélagsfræði, atvinnu- og 
viðskiptafræði, samvinnufræði, verzlunarréttur, iðnlöggjöf, atvinnuskipulag;

3. Náttúru- og eðlisfrœðigreinir: náttúrusaga og náttúrufræði, mannfræði og 
heilsufræði, efnafræði, eðlisfræði, landafræði;

4. Talnagreinir: reikningur, verzlunar- og iðnreikningur, stærðfræði, bókfærsla;
5. Verklegar greinir: teikning, vélfræði, smiðar, skrift og vélritun, efnis- og 

áhaldafræði, varningsfræði;
6. Söngur, llkamsœfingar og tþróttir.

Heimilt er, með sam þykki eða eftir fyrirmælum kennslum álaráðu- 
neytisins, að breyta nám sgreinaskrá skólanna frá þvi, sem hér er talið, fjölga 
eða fækka nám sgreinum eftir þörfum.

4. gr.
Sam skólarnir halda uppi sameiginlegri eins árs undirbúningsdeild i 

alm ennum  nám sgreinum fyrir nem endur, er vilja búa sig undir inngöngu í 
einhvern af sérskólunum . Deild þessari stjórnar skólastjóri ungmennaskólans.

5. gr.
Fastanem endur skólanna eru þeir, er stunda nám  i öllum þeim nám s- 

greinum, sem ákveðnar eru til fullnaðarprófs i þeim skóla eða undirbúnings- 
deild. Gn auk þessa fastanáms skal leyfa þátttöku i einni námsgrein eða fleir- 
um  og einnig stofna til námsskeiða um skam m an eða langan tima, þegar 
ástæður eru til. Undanþágu má skólastjóri ungmennaskólans veita nem endum  
skólans i einni eða fleirum nám sgreinum , eftir þvi, sem áhugi og hæfileikar 
benda til.

6. gr.
K ennslum álaráðuneytið setur sérreglugerð íyrir hvern þessara skóla, 

að fengnum tillögum skólaaðilja, en það eru bæjarstjórn Reykjavíkur fyrir ung- 
m ennaskólann, stjórn Iðnaðarm annafélagsins í Reykjavík fyrir iðnskólann og 
Verzlunarráð Islands fyrir verzlunarskólann, enda hafi hver aðili tillögurétt 
um  stjórn og rekstur sins skóla. í  reglugerðunum skulu vera ákvæði um inn- 
tökuskilyrði, nám sgreinir, stundafjölda námsgreina, nám sárafjölda, kennsluna og 
kröfur til fullnaðarprófs. Kennslumálaráðuneytið skipar prófdóm endur, eftir þvi 
sem ákveðið verður i reglugerð.

7. gr. -
Nú krefst skóli til fullnaðarprófs þekkingar i öðru en þvi, sem heyrir

undir sérnám  skólans, og skulu þá nem endur fá þá fræðslu i þeim skóla 
eða skólum stofnunarinnar, sem bafa á hendi kennslu i þeim greinum. Regar 
nem endur áf þessari ástæðu sækja kennslu i annan skóla enn sinn eiginn, 
skulu þeir, eftir þvi, sem við verður komið, njóta þar kennslunnar ásamt 
fastanemendum þess skóla.

Kennslum álaráðuneytið setur reglugerð um  þetta og annað sam starf 
skólanna og öll sameiginleg atriði, að fengnum tillögum skólaráðs.



8. gr.
Hverjum skólanna stýrir skólastjóri, en hinum  sameiginlegu málefnum 

skólanna stjórnar skólaráð, og skulu eiga i þvi sæti skólastjórar allra skólanna 
og m aður, sem kennslum álaráðuneytið skipar til 4 ára i senn. Hann er full- 
trúi ríkisstjórnarinnar og form aður skólaráðs, enda skal honum  greidd þóknun 
ú r rikissjóði, sem ráðuneytið ákv^ður.
. Skólastjóri ungmennafræðaskólans skal hafa á hendi allar fjárreiður skól-
anna og reikningshald og sjá um eignir þeirra, allt undir um sjón skólaráðs.

Skólastjóra skipar kennslum álaráðuneytið, að fengnum tillögum aðilja, 
en kennara að fengnum tillögum skólaráðs.

9. gr.
Fastir kennarar skulu vera svo m argir sem þörf er á i tviskipaða 

undirbúningsdeild og einskipaða fasta nám sbekki skólanna, en stundakennsla að 
auki eftir þörfum. Skólastjórar teljast i þessu sam bandi til fastra kennara.

Þegar bekkir einhvers skólans bata verið tviskipaðir eða meira um 
þriggja ára skeið, skulu skipaðir fastir kennarar, sem svarar allt að 8/* þeirrar 
fastakennslu, sem er um fram  það, er segir i 1. málsgr. þessarar greinar.

Fastir kennarar eru skyldir til að kenna 27 stundir i viku, en i reglu- 
gerð skal kveða á um  kennslustundafjölda hvers skólastjóra.

Enginn getur fengið veitingu fyrir kennaraem bætti við samskólana, 
nem a hann hafi verið settur til að þjóna em bættinu að m innsta kosti eitt ár. 
Hafi hann ekki fengið veitingu fyrir em bættinu innan tveggja ára, m á hann 
ekki gegna þvi lengur.

10. gr.
Skólastjóri ungmennaskólans hefir að byrjunarlaunum  3200 kr. á ári 

auk dýrtiðaruppbótar lögum samkvæm t, en launin hækka á tveggja ára fresti 
um  200 kr. upp i 4200 kr. Auk þess hefir hann ókeypis húsnæði i skólahús- 
inu, ljós og hita. E nnfrem ur m á ráðuneytið ákveða honum  þóknun fyrir 
reikningshald og umsjón.

Skólastjórar verzlunarskólans, vélstjóraskólans og iðnskólans hafa að 
byrjunarlaunum  4400 kr. auk dýrtiðaruppbótar eftir lögum, og hækka þau á 
tveggja ára fresti nm  200 kr. upp i 5400 kr. Meðan ekki er fastur dagskóli i 
iðnskólanum  auk kveldskóla, er skólastjórinn skyldur til þess að gegna öðr- 
um  starfa aukreitis, er kennslum álaráðuneytið kann að fela honum , gegn 
þóknun, ef ráðuneytið telur það sanngjarnt.

Fastir kennarar skólanna skulu hafa að byrjunarlaunum  3000 kr. á 
ári auk dýrtiðaruppbótar, en launin hækka á hverjum  3 ára fresti um 200 kr. 
upp i 4200 kr.

H . gr.
Laun þau, er um  ræðir i 10. gr., og kostnaður a f stundakennslu, er 

leiðir af fastanámi i skólunum  (sbr. 5. gr.) greiðist ú r ríkissjóði, en endur- 
gjaldskröfu á hann hjá bæjarsjóði Reykjavikur á */* hluta þess kennslukostn- 
aðar, sem fastanáminu fylgir i undirbúningsdeild og ungm ennaskólanum .



12. gr.
Fyrir alla nem endur skólanna skal greiða skólagjald, er rennur i 

skólasjóð. Kennslumálaráðuneytið ákveður, að fengnum tillögum skólaráðs, 
hversú há skólagjöld fastanemenda skuli vera, en skólaráð gjöld aukanem - 
enda. Skólagjöldin skal ákveða svo há, að skólasjóður fái staðizt þau gjöld, 
er á honum  hvila. í skólasjóðinn rennu r einnig það fé annað, sem stofnun- 
inni kann að áskotnast, nem a öðruvisi sé fyrir mælt.

13. gr.
Úr skólasjóði skal greiða allan kostnað við skólahaldið, sem ekki er 

lagður á aðra eftir lögum þessum, þar á meðal kostnað af viðhaldi skóla- 
hússins, aukningu áhalda, kostnað af nám sskeiðum, borgun til kennara, sem 
ekki falla undir 11. gr., o. fl. Fyrir skólahúsið greiðist engin leiga.

14. gr.
Landsstjórnin læ tur reisa handa stofnuninni hæfilega stórt skólahús, 

vélahús og vinnustofur með nauðsynlegum áhöldum  og útbúnaði, þegar allir 
aðiljar, en það eru Alþingi, bæjarstjórn Reykjavikur, Iðnaðarm annafélagið i 
Reykjavik fyrir iðnaðarm enn og Verzlunarráð Islands fyrir verzlunarm enn, 
leggja fram  nauðsynlegt fé til þess. Stofnkostnaður þessi skiptist þannig milli 
aðilja, að rikissjóður leggur fram */*. bæjarsjóður Reykjavikur */» og lóð, er 
kennslum álaráðuneytið tekur gilda, iðnaðarm enn x/io og verzlunarm enn Vio.

15. gr.
Stofnunin tekur til starfa 1. október næstan eftir að lokið er undir- 

búningi þeim öllum, sem um  er ræ tt i 14. gr.

G r e i n a r g e r ð .

Frumvarp þetta er nálega samhljóða frumvarpi þvi um sama efni, sem 
lagt var fyrir Alþingi 1927 af rikisstjórninni (Alþt. 1927, þskj. 8), eins og það 
var samþykkt af Nd. (Alþt. 1927, þskj. 285). Málið varð ekki ntrætt á þinginu 
sakir annrikis menntamálanefndar Ed., eftir þvi sem segir f nál. meiri hlnta- 
þeirrar nefndar, en ekki af þvi, að málið þætti ekki tímabært og þarft. Að öðrn 
leyti segir svo i athugasemdum við frumvarpið: *

•Meðal þeirra vandamála, sem standa f sambandi við hinn gifurlega öra 
og mikla vöxt Reykjavíkurbæjar, má telja framar mörgu eða flestu öðru skóla- 
málin. íbnatala bæjarins hefir tnttugfaldast, eða vel það, siðan aðalframhalds- 
skólinn, menntaskólinn, var reistur. Af fólksfjöldannm leiðir það, að tala þeirra 
barna og nnglinga, sem eiga og þnrfa að fá almenna undirstöðnfræðslu, hefir 
stöðugt farið vaxandi. Aðsókn að öllum skólum hefir vaxið ákaflega, aðallega 
vegna fólksfjölgnnarinnar, en jafnframt að nokkrn af ankinni menntaþráí. Barna- 
skólinn, sem var reistur skömmu fyrir aldamót að nokkru, er fánm árnm síðar 
orðinn að stærð eins og hann er nú. Honnm var ætlað að rnma 600 börn, en



nú eru i honnm og.útibúnm nm 1800 nemendar. Fyrir aldamót vorn sjaldnast 
100 nemendnr i menntaskólannm, oft miklu færri, en nú eru þeir orðnir hótt 
á 3. hundrað.

Eins og kunnugt er, hefir bæjarstjórn Reykjavíkur tekið ákvörðun um 
það fyrir nokkrum árum, að reistur skuli verða stór og rúmgóður barnaskóli. 
þótt nokkuð kunni að dragast, að skóli þessi verði reistur að fuliu, verða þó 
fyrirsjáanlega á þessu sviði þær umbætur innan skamms, að barnafræðslan i bæn- 
um þarf ekki að búa við jafnþröngan kost og nú.

Um framhaldsfræðsluna i bænum er öðru máli að gegna. Þar bafa engar 
ráðstafanir verið gerðar til umbóta. Það er þó ekki af þvi, að menn séu ánægðir 
með það, sem er; öðru nær. Flestir munu vera sammála um, að öllum þorra 
manna sé það algerlega ónógt, fá litla eða enga fræðslu, aðra en barnafræðslu. 
Menn munu lita svo á, bér sem annarsstaðar, að ekki sé öllu minni nauðsyn að 
fá viðbótarfræðslu á unglingsárunum, bæði af þvi að bernskunámið fyrnist, ef 
þvi er ekki haldið við, og svo verði ekki komizt hjá þvi að svala eðlilegri 
menntaþrá ungra manna, auk þess sem lif þeirra, starf og umhverfi, skapar marg- 
vislega nauðsyn á aukinni menntun.

Sé nú á það litið sérstaklega, hvaða vegir sén til framhaldsmenntunar i 
Reykjavik, þá hlýtur niðurstaðan að verða sú, að svo illa sé fyrir henni séð, að 
við það sé ekki unandi lengi. Eini almenni frambaldsskólinn er menntaskólinn. 
Þar er nú svo áskipað, að ekki er nokkur leið að bæta við nemendum. Siðustu 
árin hefir einn bekkur verið hafður utan skólahússins, af þvf að ekki hefir verið 
unnt að koma honum fyrir i skólanum, en slik ráðstöfun er að dómi skólastjórn- 
arinnar mesta óhagræði og getur ekki orðið til frambúðar. Það rekur að þvf 
óðara en varir, að neita verður að veita nemendum viðtöku, þótt þeir standist 
próf. Kvennaskólinn hefir að visu almennar námsgreinir, en tekur að sjálfsögðu 
ekki við öðru en stúlkum, og ekki frekar úr Reykjavik en annarsstaðar að. Sér- 
skólarnir eiga margir við erfið kjör að búa, hafa stopult kennaralið og afarlélegan 
húsakost, og koma þvi hvergi nærri að fullum notum. Nú orðið fermast i bæn- 
um á 4. hundrað börn á ári, og það mun slzt fjarri vegi, að ekki fái nærri 
helmingur þeirra unglinga framhaldsfræðslu i skólum, þó að allir skólar séu 
taldir. Nokkurn veginn vist má telja, að ástandið versni samt enn meira. Nú 
fæðast i bænum 600—700 börn á ári og þvi er fyrirsjáanlegt, að tala unglinga 
mun vaxa jafnt og þétt og að likindum tvöfaldast á náestu 12—15 árum. Meðan 
ekki er ráðið fram úr skólamálunum, fer mikill meiri hluti unglinga i bænum 
varhluta af allri annari framhaldsfræðslu en þeirri, sem hver og einn aflar sér bjá 
stundakennurum, en sú kennsla er dýr og ofvaxin mörgum manni, og algerlega 
er óverjandi að byggja framhaldsmenntun að miklu leyti á slikum grundvelli.

í fyrra vetur flutti Jón Ófeigsson menntaskólakennari erindi i tveim félög- 
um í Reykjavik um þessi mál. Erindi það var prentað i vor i Tímariti Verkfræð- 
ingafélags íslands og um sama efni ritaði hann i Lesbók Morgunblaðsins 21. nóv. 
1926. Það, sem hér er sagt á undan, styðst við þessar greinir hans, og skulu enn 
rakin nokkur atriði úr þeim og getið úrræða þeirra, sem hann benti á.

1 utanför sinni 1924—'25 kynntist hann meðal annars skóla einum i 
Núrnberg á Þýzkalandi. Það er framhaldsskóli margvíslegur og fjölskrúðugur,



sem teknr við, þegar lögboðinni framhaldsfræðsln er lokið. 1 honnm ern engir 
skyldnnemendnr, allt n im  er þar frj&lst og óbnndið. Skólinn er i 4 deildnm, 
tvær ern iðnfræðilegar, þriðja deildin kanpmannadeild og fjórða deildin almenn 
deild. í hverri deild er fjöldi námsefna. Enginn nemandi er skyldnr til að taka 
þátt i öðrnm námsgreinnm en þeim, er hann vill. Skóli þessi var stofnaðnr 1910 
með 100 nemendnm, en 1925 vorn þeir orðnir 9374. Nemendnr vorn flestir 17—20 
ára, en annars á öllnm aldri; elzti nemandinn árið 1925 hafði verið 64 ára.

Jón Ófeigsson segir, að þessi öri vöxtnr skólans stafi aðallega af þvi, 
að hann hafi nám við allra hæfi, stntt eða langt, einfalt eða margbrotið, eftir 
þvi sem þörf og áhngi nemenda segir til. Hann segir, að skólastarfsemi þessi 
hafi fært sér heim sanninn nm það tvennt aðaliega, að hægt sé að hafa marg- 
vislega fræðsln á einnm stað eða nndir einni stjórn, og að sjálfsagt sé að skapa 
mönnnm fleiri leiðir til framhaldsnáms en margra ára skólagöngn með fjölda 
óskyldra námsgreina.

Hann bendir svo á, að þessar fjórar deildir skólans samsvari 4 skólnm i 
Reykjavik, iðnskólannm, vélstjóraskólannm, veizlnnarskólannm og almennnm 
skóla eða gagnfræðaskóla, sem enn er óstofnaður. Þar sem nú svo sé ástatt, að 
aðeins einn af þessum skólum (iðnskólinn) hafi viðunandi húsnæði, og þó alger- 
lega ófullnægjandi til lengdar, gerir hann það að tillögu sinni, að þessnm fjórnm 
skólnm verði reist sameiginlegt skólahús og annað fyrir vélar og vinnnstofur. 
Haun telur þetta framkvæmanlegt, ef aðiljar þeir, sem standa að skólnnnm, leggi 
fram hæfilegan hlnta hver af stofnkostnaðinum. Stærstu byrðarnar eigi bærinn 
að bera og rfkið. Bærinn eigi að gera það af þvf að hans sé hagurinn að koma 
framhaldsskólamálnm þessnm i fullt lag. Rfkið eigi að leggja fram riflegan skerf, 
vegna þess fyrst og fremst, að einn skólinn (vélstjóraskólinn) sé nú alveg á þess 
vegnm og húsnæðislaus; þar næst af þvi að i sambandinu séu margir sérskólar, 
en þesskonar skóla hafi ríkið kostað marga að fnllu; og loks beri því að leggja 
fé til framhaldsfræðsln í Reykjavik eins og annarsstaðar. Hann nefnir enn til tvo 
aðilja, iðnaðarmenn og verzlnnarmenn, er standi að tveimnr skólunnm, og finnst 
sanngjarnt, að þeir beri nokkra byrði, þótt eigi hvili á þeim bein skylda til þess. 
Hann sýnir fram á með Ijósnm röknm, að við samsteypuna sparist mikið fé, 
samanborið við það, að skólarnir yrðn reistir hver i sinu lagi. En höfnðkostinn 
telur hann vera þann, að fyrir samvinnu svo margbreyttra skóla verði i lófa 
lagið að hafa framhaldsnám við hæfi allra, i einni grein eða fleirum, um skamman 
tima eða langan, likt og i þýzka skólannm. Gerir hann ráð fyrir, að haft verði 
í samskólum þessnm, ank fastanámsins, allskonar ankanám og námsskeið, fyrir 
hvern, sem vill, og i hverju sem hver vill«.

Allt það, sem máli skiptir i athugasemdum þessnm, er óbreytt siðan. Að- 
eins má geta þess, að bærinn hefir haldið áfram að vaxa siðan og þörfin þvi auk- 
izt og dregið nær þvi, að til úrslita verði að koma nm hús yfir ýmsa nanðsynlega 
skóla hér i bænnm. Þar við bætist, að gagnfræðadeild menntaskólans hefir verið 
lokuð nema fyrir ákveðinni, mjög takmarkaðri töln nemenda. Með lögnm nr. 68, 7. 
mai 1928, nm bráðabirgða-ungmennafræðsln i Reykjavik, var sett á fót bráðabirgða- 
uugmennafræðsla i Reykjavik, en sá skóli er húsnæðislans og bætir mjög litið úr 
þörf bæjarins á góðnm gagnfræða- eða nngmennaskóla, og úr þörf annara skóia,



sem gert er ráð fyrir i frnmvarpi þessn, og anaara, sem siðar mnndn við bætast, 
heflr ekki verið bætt. Svo fast hafa þarfir bæjarins i þessum efnnm sorfið að, 
að ráðizt hefir verið i það af einstöknm mönnnm að koma upp skóla, 
sGagnfræðaskóla Reykjavikurt, og hefir hann nn starfað á annað ár með tvisett- 
nm bekkjnm. Að honnm kreppir þó hnsnæðisskortnr, og nær auðvitað engri átt 
að Iáta skólamál Reykjavíkur vera lengur i því öngþveiti, sem þau nú ern.

Um einstakar greiuar frnmvarpsins segir svo i frv. frá 1927, og getur það 
átt við það frnmvarp, sem hér liggur fyrír:

Um 1. gr.
I þessari gr. er gert ráð fyrir, að fleiri skólar kunni að bætast við í 

skólasamsteypuna sfðar, og mætti þar til nefna t. d. stýrimannaskólann og kenn- 
araskólann, sem nú hafast við í timbnrhúsnm, sem fara að verða gömnl og gisin.

. Um 2. gr.
Gefnr ekki tilefni til athngasemda. -

Um 3. gr.
Hér eru taldar þær greinir, sem kenna á í skólnnnm, en réttara þykir að 

heimila kennslnmálaráðherra að breyta námsgreinaskrá, en vitaskuld mundi það 
ekki verða gert nema í samráði við skólaráð.

Um 4. gr.
í  þessari gr. er þeim nemendnm, sem ekki telja sig svo vel undirbúna, 

að þeir geti án frekara náms gengið inn í einhvern samskólanna, gefinn kostur 
á að sækja 1 árs undirbúningsdeild. í deild þessari ættu og aðrir, sem 'ekki ætla 
sér að halda áfram námi i samskólanum, að geta notið kennslu, sbr. 5. gr.

Um 5. gr.
Eins og vikið er að í aths. við næstu gr. á undan, er ætlazt til, að þeir, 

sem óska fræðslu í færri greinúm en kenndar eru i einhverjum skólanna, geti 
fengið hana í stofnuninni. Getur oft staðið svo á, að maður óski 'að læra t. d. 
eina námsgrein, svo sem ensku, og þá ætti að vera gott og ódýrt að sækja þá 
kennsln í skóla sem þennan.

Um 6. gr.
Um alla skóla rikisins er sú aðferð höfð, að hin nánari ákvæði, er þá 

snerta, eru sett f reglugerðum. Tiliögur um sllkar reglugeiðir eru jafnan fengnar 
bjá hlutaðeigandi skólastjóra, en hér er gert ráð fyrir, að skólaaðiljar geri til- 
lögnr um reglugerðirnar, hver á sinu sviði, en vitaskuld útilokar þetta ekki, að 
reglugerðanppköstin séu borin undir hlntaðeigandi skólastjóra, enda er gengið 
út frá, að svo mnni verða gert.

Um 7. gr.
Það ætti að geta órðið nokknr sparnaður að þvf að láta alla nemendnr



stofnanarinnar, er sömn námsgrein læra og ern á sama eða svipnðn þekkingar- 
stigi, læra hjá sömn kennnrnm, og þá eins marga saman og fært þykir. Og ang- 
Ijöst virðist það, að með þessn muni fást betri kennsla, þvi að eftir því sem 
fleiri ern nemendnr i einni grein við sama skóla, eftir þvi eru meiri likur til, að 
góðir fagmenn fáist til kennslunnar, þvi að þeir þurfa þá ekki að kenna nema 
eina eða fáar greinir, i stað þess, sem nú er oft, að sami maður verður að 
kenna margar greinir, þótt auðsætt sé, að kennslan verði við það lakari.

Um 8. gr.
I þessari grein er gert ráð fyrir, að skólaráð hafi á hendi stjórn hinna 

sameiginlegu mála skólanna. 1 skólaráðinu er ráðgert, að formaður sé sá, er ráð- 
herra velur til þess, enda ákveði hann þóknun hans. Erfitt er að segja með 
vissu, hversu mikið starf þetta verður, og þess vegna sýnist réttast að ákveða 
ekki þóknunina i lögnm.

Um 9. gr.
■ Talsverð vandkvæði erú  á að setja ákveðnar reglur um, hversu mikið 

skuli vera af fastakennurum. í gr. hefir verið reynt að sniða þetta eftir aðsókn- 
inni að skólanum. Erfiðast er að áætla um aðsóknina að undirbúningsdeildinni.

Um. 10. gr.
Launakjör skólastjóra gagnfræðaskólans eru eins og skólameistarans á 

Akureyri. Laun hinna skólastjóranna eru i raun og veru lægri, en þó þykir ekki 
fært að fara hærra, með tilliti til annara embættismannalauna. Núverandi skóla- 
stjóri vélstjóraskólans heldur að sjálfsögðu launakjörum sínum óbreyttum, ef 
hann vill, meðan hann gegnir embættinu.

Launakjör kennaranna eru ráðgerð eins og iaun kennaranna við gagn- 
fræðaskólann á Akureyri.

Um 11. gr.
Það virðist sanngjarnt, að Reykjavikurbær taki þátt i kostnaði af kennslu 

í undirbúningsdeild og gagnfræðadeild á svipaðan hátt og héruð landsins, sem 
hafa komið upp unglingaskólum, leggja á sig byrðar þeirra vegna. Hversu mikill 
hluti á að koma á bæinn, er álitamál, en hér er stungið upp á V*.

Um 12. gr.
Gefur ekki tilefni til athugasemda eð öðru leyti en þvi, að óhjákvæmi- 

legt virðist að láta nemendnr greiða skólagjald.

Um 13. gr.
Gefur ekki tilefni til athngasemdau

Um 14. gr.
Það er vitaskuld álitamál, hversu skipta skal kostnaði af að reisa hús 

fyrir skólana, og má lengi um það deila. Þó virðist sú skipting, sem hér er ráð- 
gerð, nærri lagi. Þessi gr. ber það greinilega með sér, áð landsstjórnin hefir ekki



heimild til þess að leggja fram hlota rikissjóðs af byggingarkostnaðiaam, fyrr en 
Alþingi hefir veitt fé til þess.

Um 15. gr.
Þessi gr. þarfnast engra skýringa.

Að öðrn leyli verðnr að visa til nefndarálits og nmræðna i meðferð 
málsins á Alþingi 1927.


