
Nd. 477. Nefndar&lit
nm frv. til laga nm bnndaskóla.

F rá landbúnaðarnefnd.

Frv. þetta er komið frá hv. Ed. og hefir það tekið þar nokkrnm breyf- 
ingnm frá þvf, er það var lagt fyrir Alþingi, eins og milliþinganefndin í land> 
búnaðarmálnm hafði gengið frá þvi. Helzta breytingin er sú, að sett ern ákvæði 
nm sérstakar deildir (bændadeildir) við skólana með eins vetrar námi. Jafnvel 
þó snmir nefndarmanna liti svo á, að þessi breyting orki nokknrs tvimælis, 
hefir þetta þó ekki verið gert að ágreiningsatriði innan nefndarinnar.



Meiri hinta nefndarinnar þykir ekki rétt að einskorða opinberan rekstor 
skólabúanna.

Þar sem búin eiga að vera rekin til fyrirmyndar, virðist rétt, að nm þan 
sén baldnir glöggir búreikningar, er sýni ljóslega stofnkostnað hinna ýmsu fram- 
kvæmda og nmbóta og starfrækslnkostnað hverrar búgreinar.

Rétt virðist, að tilraunastarfseminni sé haldið aðgreindri frá búiekstrinnm.
Óhngsandi er, að hægt sé að nema allar sömn námsgreinir 1 bænda- 

deildnnnm eins og i búfræðideildnnnm. Sjálfsagt er að leggja aðaláherzlnna á 
jarðræktarfræði og húsdýrafræði.

Nefndin telur varbugavert að ætla nemendum að vera við verklegt nám 
allt sumarið milli námsvetranna. Heyskapartiminn er sá timi ársins, er menn 
jsizt geta verið að heiman (t. d. frá foreldrnm sinnm), og því hætta á, að slikt 
ákvæði yrði til að draga úr aðsókn að skólnnnm.

Samkvæmt þessu leggur nefndin til, að frv. verði samþykkt með þessnm

BREYTINGUM.

I. Við 2. gr. Greinin orðist svo :
Á skólajörðunum sknln vera bæfilega stór fyrirmyndarbú, rekin á kostn- 

að rikissjóðs, ef hentara þykir, og veita skólastjórar þeim forstöðn.
Þar sknln iærðir búreikningar nm allar greinir búrekstrarins.
Á skólabúunum skal rikisstjórnin láta fara fram hagnýtar tiliannir á 

ýmsnm sviðum landbúnaðarins, svo sem i jarðrækt, garðrækt, kynbótum 
búfjár og öðru, er að búfjárrækt lýtur.

í landi skólajarðanna má stofna nýbýli til ábúðar fyrir kennara skólans.
II. Við 6. gr.

1. Við 2. máisgrein:
a. Á eflir »stærðfræði« komi: (talnafræði, flatar- og rúmmálsfræði).
b. Fyrir »hagsögn« komi: búnaðarsögu.
c. Á eftir »verkfærafræði« kom i: og land- og hallamælingar.

2. 1 stað 3. og 4. málsgreinar komi ein málsgrein, svo hljóðandi:
í bændadeild skal leggja höfnðáherzln á kennsln í jarðræktarfræði og 

húsdýrafræði. Kenna skal og aðrar námsgreinir eftir þvi sem skólastjóri 
telur fært, og sé kennslan þeim mnn yfirgripsminni sem námstiminn er
styttri en i búfræðideild, enda skal i öllnm nndirbúningsnámsgreinnm
leggja aðaláherzlu á það, sem nauðsynlegt er til skilnings á búfræðinni, og 
í sérgreinura búfræðinnar á það, sem að mestu gagni má koma bændnm i 
daglegu starfi þeirra.

III. Við 7. gr. Greinin orðist svo:
Ank kennslu samkv. 6. gr. skal veita verklega kennsln:
Fyrir nemendur búfræðideildar I öllnm venjulegnm jarðabótastörfnm

með nýtiskn aðferðnm, einkanlega með hestum og hestaverkfærum, svo og
notkun dráttarvéla og annara jarðyrkjuverkfæra. Mega nemecdnr velja nm, 
hvort þeir stnnda verklega námið allt snmarið milli námsvetranna, eða 6—8



vikna tima að vorinn hvort irið  eftir að skóla er lokið. Nemendnr, er stnnda 
verklegt nám allt snmarið, sknln einnig taka þátt i heyskaparvinnn og öðr- 
nm heimilisstörfnm, allt eftir nánari ákvæðnm reglngerðar.

Fyrir nemendnr bændadeildar skal kennslan standa yfir i 6—8 viknr 
fyrir eða eftir slátt snmarið eftir námsvetnrinn, og sknln nemendur á þeim 
tima vinna eingöngn að jarðabótnm, eftir nánari ákvæðnm reglngerðar.

Allir nemendnr skólans sknln eiga kost á og hafa skyldn til að
kynna sér og fylgjast með rekstri skólabnsins allan þann tima, er þeir dvelja
við skólann, og getnr skólastjóri heimtað af þeim skýrsln eða ritgerðir, er
sýni, að þeir hafi kynnt sér rekstur búsins.

Alþingi, 10. apríl 1930.
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form. frsm. fnndaskr.
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