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Å 1 a n d s 1 a n d sk a p s s t y r e 1 -

s e s framställning till Ålands landsting med 

förslag till landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om folkskolväsendet i landskapet 

Åland. 
Enligt 36 § folkskollagen är om läroplikt för blint eller dövt barn 

gällande, vad därom är stadgat i riket. År 1961 utfärdades i riket en 
1 

,I 

förordning om döv- och blindskolor (FFS 312/61) enligt vilken läroplik

ten för sådant barn begynner det år barnet fyller sex å r och fortgår i 

tio års tid. Skolstyr els en har bef egenhet att f ramskjuta läroplikt sti-

den ett år efter prövning. Enligt gällande stadganden skall a lltså skol-· 1 

styrelsen besluta också beträffande barn i landskapet ora uppskov med 
1 

läropliktens fullgörande. 

Då det synes mera ändamålsenligt, att beslutanderätten beträffande 

uppskov överföres på landskapsstyrelsen och då det dessutom vore av be

hovet att i landskapets f olkskollag införa ett stadgande om tiden för 

läropliktens fullgörande för dessa barn, föreslår landskap sstyrelsen 

att sagda lagrum ändras. Härvid är det också av nöden att den i ovannämn 

da riksförordning ingående definitionen på blinda och döva barn intages 

i l andskapets folkskollag. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyre l sen vördsamt 

förelägga Landstinget till antagande nedanstånde 

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

angående ändring av landskapslagen om folkskolväsendet i landskapet Ålan 

I enlighet med Ålands land stings beslut ändras 36 § landskapslagen 

den 16 oktober 1958 om folkskolväsendet i land skapet Åland ( 23/58) så
som följer: 

36 §. 
Läroplikt ens fullgörande------( 1 mom.)----- ovan nämnts. 

Läroplikten för dövt, blint och dövblint barn begynner i början av 

höstteruinen det kalenderår, under vilket barnet fyller sex år, och va

rar i tio år. Landskapsstyrelsen må dock fraraskjuta läropliktstiden med . . 

ett år, då så befinnes ändamålsenligt. Med dövt barn avses barn, som 

icke kan lära sig talspråk med hjälp av _hörseln. Med blint barn avses 

barn, som på grund av svag syn icke6ed framgång kan undervisas i allmän 
! 

folkskola. Med dövb lint barn avses barn, som är behäftat med båda de 
nämnda lytena. 

Läroplikten är----~(3 mom.)---motsvarande kunskapsmått. 
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ti 1965. 

den 15 mar rAlsens va 2f Marie hamn, Pä lan:pp~ ~~ 

å~fn~son - -;{,7 tt:/tu(/;~~-; Lantråd ·r,' f Sundman. 
Ro __ . ssekreterare -b eredning Lag 


