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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

landskapslag angående ändring av 

landskaps1agen om grunderna för skol

väsendet. 

I riket har den 3 februari 1978 trätt i kraft en lag angående 

ändring av lagen om ~runderna för skolsystemet (100/78) c Genom 

denna lagändring förflyttas nuvarande rektor eller föreståndare för 

grundskolans högstadier och dess lågstadier med stort elevantal till 

rektorstjänster. Samtidigt indras samma antal lärartjänster. Ikraft

trädelsestadgandet innefattar dock en punkt enligt vilken läraren 

inför förflyttningen till rektorstjänst har två års betänketid och 

i den mån denna rätt utnyttjas uppskjutes indragningen av lärar

tjänsten med två år. Dessutom kan vissa lärare åläggas biträdande 

rektors uppgifter. 
Emedan inrättandet av f©renämnda rektorstjänster kan anses påverka 

skolans arbete så att nuvarande rektors eller föreståndares verksam

het aktiveras och gör ledningen av skolan fastare och samtidigt 

gör det möjligt att uppgifterna handhas på ett ändamålsenligt sätt 

genom en effektivering också av skolans fostrings- och undervisnings

arbete, anser landskapsstyrelsen att motsvarande ändrin~ar borde in

föras i landskapslagen om grunderna för skolväsendet. Därvid skulle 

jämväl förmånerna för nuvarande rektor eller föreståndare hållas på 

samma nivå som i riket. 
Förevarande framställning har sänts på remiss till kommunerna 

och högstadiedistriktens styrelser ävensom till Ålands lärarförening 

r.f. Samtliga dessa instanser har i princip omfattat förslaget. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till an-

tagande 
L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om grunderna för skolväsendet. 

I enlighet med 1 ands tingets bes 1 ut fogas tilL landskaps lagen den 2 juli 

1970 om grunderna för skolväsendet (28/70) ett nytt 3a kap., som 

följer: 
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3a kap. 

Rektor och biträdande rektor vid grundskolan 

23a §. 
Vid grundskola som omfattar enbart högstadium skall finnas en 

rektorstjänst. Vid grundskola som omfattar låg- och mellanstadium 

eller låg-, mellan- och högstadium samt vid specialskola kan finnas 

en rektorstjänst, då genom landskapsförordning så stadgas. 

Angående rektors avlöning, undervisningsskyldighet och arbetstid 

gäller vad därom är särskilt stadgat eller avtalat. 

Vid grundskola skall, då genom landskapsförordning så stadgas, 

finnas en biträdande rektor. 

2 3b §. 

Innehavare av rektorstjänst vid grundskola och biträdande rektor 

utses av skolnämnden, sedan nämnden hört skolans lärarkår. 

Angående lediganslående och besättande av rektorstjänst samt 

provtid och fullmakt gäller l övrigt i tillämpliga delar vad om 

lärartjänst är stadgat. 

I samband med inrättande av rektorstjänst förflyttar kommunens 

styrelse den innehavare av lärartjänst, som är grundskolans rektor 

el ler föreståndare, med dennes samtycke och sedan lärarkollegiet hörts, 

till den rektorstjänst som inrättas, såframt vederbörande uppfyller 

kompetensvillkoren för tjänsten. 

23c §. 
Föreligger icke längre laga skyldighet att upprätthålla rektors

tjänst, omorganiseras tjänsten i enlighet med 50 § landskapslagen om 

folkskolväsendet till lärartjänst vid samma skola. 

23d §. 
Angående förflyttning av innehavaren av rektorstjänst, vilken 

indrages i samband med indragningen av skola, till annan rektors

eller lärartjänst eller hans uppförande på indragningsstat gäller 

i tillämpliga delar vad i 61 § landskapslagen om folkskolväsendet 

är stadgat. 

23e §. 
Vad i 4 § 3 mom., 55 § och 63-66 §§ landskapslagen om folkskol

väsendet stadgas om lärare och innehavare av lärartjänst gäller på 

motsvarande sätt innehavare av rektorstjänst. 
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Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1979. 

Av verkställigheten av denna lag förutsatta åtgärder kan . vid

tagas innan lagen träder i kraft. 

Då denna lag träder i kraft förflyttas sådan innehavare av lärar

tjänst, som är rektor eller föreståndare för grundskola, till 

rektors tjänst, vilken inrättas vid samma skola, med iakttagande av 

stadgandena i 23b § 3 mom. 

Koimm~nens ~styre~se . __ kan även, d å sådan innehavare av lärartjänst som 

är rektor eller f öreståndare för grundskola så önskar, förordna 

honom att med tjänstledighet från lärartjänsten interimistiskt hand

ha rektorstjänst under en tid av högst två år, varvid han bibehåller 

sin i 3 mom. avsedda rätt till förflyttning. 

Mariehamn den 6 november 1978 

L a n t r å d 

Lagberedningssekretarare 
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