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Ä1 a n d s i a n d ~ k a p s s t y r e l s e s framställning till Äland6 landsting med
....m J..6/1966.
förslag till landskapslag om ändring av land~
skapslagen angående Ålands lyceum.
Stadgandet i 8 § landskapslagen angående Ålands lyceum (11/53) avviker från motsv~!'ande stadgande i riket~ vilket är infört i förordnin,.,.
gen den 8 decemb~ i" 1933 innefattande provisoriska stadganden om lärotid
och ferier vid st~:tehs lärdömsskolor (FFS 300/33). Stadgandet är ändrat :i I
den 3 december 195 ? (FFS 636/65). Då läsårets längd liksom feriernas
1' ·
bord'e vara överensstämmande med läroverkens i riket, före slås ovannämn- Il
da stadgande i landskapslagen ändrat i överensstämmelse med rikets stadganden.
Den 5 novembei' 1965 ändrades förordningen ang~ende föräldraråd och
lärarrådet i riket (FFS 581/65) så, att förijldrarådet, som utses av den
kommuns fullmä·ktige, · i vilken skolan är belägert1 numera skall ut ses för
I
fullmäktiges mandattid i stället för tidigare gällande tre läsår. Då
numera fyra års . mandat.i /id .är införd också i landskapet, synes en ändring I
av 10 § landska:pslagen angående Å.lands lyceum i detta avoeende vara behövlig. I detta sammanhang har landskapsstyrelsen även övervägt frågan
om det vore ·skäl att ändra stadgandet såtillvida, att t. ex. landskapsstyre lsen skulle utse föräldrarådet i stället för att stadsfullmäktige
i Ma;riehamn nu är därtill behörig myndighet. Då det likVäl varit vedertagen praxis, att till föräldrarådet också invalts representanter för
föräldrarna på landsbygden och då föräldrarådets övervakning också bör
I
gälla skolungdomens uppförande utom skolan, har landskap~ ~ tyrelsen icke
'
I,
ansett skäl vara att föreslå ändring i stadgandet i d'e tta avseende.
' ,
Med . hänvisning till det ovan anförda får landr:ikapsstyreleen härmed
förelägga Landstinget till antagande nedanstående
L a n d s k a p s 1 a g
om ändring av landskapslagen angående Ålands lyceum.
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I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 8 och 10 §§ landskapslagen den 18 mars 1953 angående Ålands lyceum (11/53) såsom följer:
8 § ..
Läsåret vid läroverket begynner den 1 september och avslutas den
31 augusti. Läsåret uppdelas i en hösttermin, som börjar 1 september
Och slutar den 20 december, samt en vårtermin, eom vidtager den 9 januari och avslutas den 31 maj. Skulle termins begynnelsedag infalla på
söckendag före helg, börjar te·rminen nästföljande söckendag.
Förutom ferierna mellan lästerminerna skall under vårterminen anord-

i

Il

I

278

("
11

-2- -

nas två fortlöpande ledigheter, nämligen ett sportlov, omfattande sju
vardagar och ett påsklov från och med t -orsdagen före påsk till och med
påföljande tisdag. Landskapsstyrelsen bestämmer tiden for sportlovet.
10 §.
Den närmare tillsynen över lgroverkets verksamhet och dess angelägenheter handhaves av ett föräldraräd, som bestär av fem medlemmar, utsedda av stadsfullmäktige i Mariehamn företrädesvis bland elevernas
föräldrar för en tid, sammanfallande med fullmäktiges mandåttid. Föräldrarådet utser inom sig ordfförande. Stadsfullmäktige äge till landskaps styrelsen meddela angående utgången av val till föräldrarådet samt
den utsedda ordföranden.
Foräldrarådet är .,_ _____ (2 mom.) ------ höra föräldrarådet.
Landskapestyr <!l sen äger __ ..1._ ___ ( 3 tnom . ) _...._ ____ och rättigheter.
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Åt föräldratå~ets ------ (4 mom.) --~~--- av landskåpsstyrelsen.
~---------·""""--

Denna landskapslag träder i kraft den 1 september 1966. Mandattiden
för det föräldraråd, som tilil. träd'er sitt uppdrag den l september 1966,
skall utgå samtidigt med stadsfullmälttiges mandattidi

Mariehamn, den 11 mars 1966.
pä landskaps~ se ~ vägnar:

Lantråd

Huf//it2ffft~
Lagberedningssekreterare
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