
130. líefndarálit

□m framvarp til laga nm Menntaskóla á Aknreyri.

Frá meDDtamálaDefnd.

NefndÍD hefir orðið sammála am að leggja til, að frv, þetta verði sam- 
þykkt með Dokkrum breytingnm, sem hér fara á eftir. Eru breytingar þessar að 
mestu gerðar til samræmis við frv. það um MenntaskólanD í Reykjavik, sem 
Ed. hefir þegar samþykkt.



BREYTINGARTiLLÖGUR.

1. Við 2. gr. Aftan við gr. bntist: og ger* þá hsefa til að standa nám við 
háskóla og aðrar æðri menntastofnanir.

2. Við 4. gr.
a. Á eftir orðinu »frönskn« komi: latinn.
b. 1 stað »trúarbragðafræði« komi: trúarbrögð.

3. Við 6. gr. Fyrir orðin »menntadeildar« á tveimnr stöðnm í greininni komi: 
Menntaskólans.

4. Við 8. gr. I stað »deildarinnar« komi: skólans.
5. Við 10. gr.

a. ( staðinn fyrir »og sænsknc komi: eða sænskn.
b. Á eftir 3) komi nýr liðnr, sem verðnr 4), þannig:

t þýzkn, hafa nnmið nndirstöðnatriði málsins, eftir nánari ákvæðnm 
kennslnmálastjórnarinnar.

Tala liðanna breytist samkvæmt þessn.
6. Við 16. gr. Greinin orðist þannig:

Skólameistari boðar til kennarafnnda og stýrir þeim. Eennarafnndi 
sknln fastir kennarar og ankakennarar skólans sækja, og hafa þeir atkvæðis- 
rétt. Ennfremnr sækja þeir stnndakennarar fnndi, er þess óska, eða skóla- 
meistari kveðnr til sérstaklega, en eigi hafa þeir atkvæðisrétt.

7. Á eftir 17. gr. komi ný grein, er verði 18. grein, þannig:
Kennslnmálaráðnneytið heflr yflrstjórn skólans.

8. Við 18. gr., sem verði 19. gr. Orðin »Um skólagjöld I gagnfræðadeild fer 
samkv. lögnm nm gagnfræðaskólac falli niðnr á tveim stöðnm i greininni.

9. 19. gr. verði 20. grein.
10. Við 20. gr., sem verði 21. grein. Greinin orðist þannig:

Um gagnfræðadeild Menntaskólans á Aknreyri fer eftir lögnm nm 
gagnfræðaskóla.

11. Ný grein bætist inn i frnmvarpið, er verði 22. gr„ þannig:
Ráðnneytið sétnr reglngerð fyrir skólann, er kveðnr nánar á nm 

einstök atriði, er hann varða, svo sem verksvið skólameistara og kennara- 
fnnda, nmsjón með skólahúsi, skyldnr kennara til nmsjónar með nemendnm 
skólans, skólaleyfi og annað, er þnrfa þykir.

12. 21. gr. verði 23. grein.

Alþingi, 14 febrúar 1930.

Páll Hermannsson, Erlingnr Friðjónsson, Jón Porláksson. 
form. skrifari og frsm.


