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

s e s framställning till Ålands landsting 

med förslag till landskapslag angående Ålands 

N:o 26/1952. lyceum. 

Vid plenum den 5 mars 1951 har Landstinget beslutat u ppdraga åt 

landskapsstyrelsen att utarbeta och till Landstinget inkom.ma med 

bl.a. förslag till landskapslag beträffande ~lands lyceum. Beslu-

tet grundar s i g på en av landstingsmännen Jan Erik Eriks son och J. A. 

Sjöblom till Landstinget ing iven petition. I sitt betänkande med 

anledning av pet itionen k onstaterar Lands-tingets lagutskott bl. a. 

att "avsaknaden av egen lagstiftning rörande J.. l ands lyceum 

synes innebära en brist, som borde a vhjälpas." Me d hänsyn härtill 

och för a tt l andskapets särförhållanden och speciella undervisnings-

behov i erforderlig män skola kunna tryggas och beaktas, föreslog ut-: 

skottet, att Landstinget ville g iva landskapsstyrelsen i uppdrag att 

utarbeta och inkowJna till Landstinget med förenämnda förslag till 

l andskapsl ag . Landskaps styrelsen har i enlighe t med sitt uppdrag 

l åti t utarbeta för slag till l andskapslag i ämnet. Därvid har l and-

skapsstyrelsen, så vitt möjlig t, tillgodogjort sig rikslagstiftnin-

gens spridda stadganden om statens läroverk. Rikslagstiftningen 



beträffande statens l ä roverk är dock litet "egendomlig" , ty lag en de tre högsta klasserna gymnasium, som bygger på mellanskolans lä-

om statens lärdomsskolor a v år 1939 (218/39) har u pphävts g enom 1 rokurs. Parallellavdelningar kunna på fastställda grunder inrättas 

gen den 30 december 1948 (949/48) utan att någon ny lag kommit i till alla klasser. I gymnasiet fördelar sig undervisningen på skil-

stället. Lärdomsskolornas verksamhet grundar p i g nu uteslutande da linjer under förutsättningar, varom i rikslagstiftningen finnes 

på en mängd otaliga t;'ånger ändrade förordningar s amt föreskrifter stadgat. Läroverkets läroplan fastställes av landskapsstyrelsen 

och 2,nvi sninc· r av skolstyrelsen. Skolordningen av å r 1 87 2 ( 26/72 efter skolstyrelsens hörand~ och skall. i väsentliga delar överens-

som innehåller en hel mängd för lärdomsskolan grundläggpnde stad- stämma med den för läroverken i riket fastställda läroplanen, var-

ganden, är också en förordning och ota liga gånger ändrad. Riksla§ jämte läroverket skall uppfylla de fordringar läroinrättning skall 

stiftningen är s~lunda synnerlig en splittrad och s våröverblickad. fy~la för att äga dimissionsrä tt till rikets iu1iversitet och övriga 

Innehållet i för eliggande förslag är i k orthet följ ande: högskolor. Rikslagstiftningen skall även v ara vägledande för de 

1 kap. , ämnen, i vilka undervisning skall meddelas. Landskapsstyrelsen 

Läroverkets ändamå l och undervisningens 01~ganisation, kan efter inhämtande av rektors yttrande befria elev från undervis-

Ål ands lyceum ä r ett åttaklassigt läroverk, g emensamt för goss ning i annat ämne än religion. Angående studentexamen skall gälla, 

och flickor. Läroverket meddelar en på lärokursen i folksk olans vad, därom föreskrives i rikslagstiftningen. Läroverkets läsår be-

fyra läg sta klasser grundad undervisning i allmän bildning samt gynner den 1 september och avslutas den 31 augusti. Läsåret uppde-

förbereder eleverna för högre praktiska och teoretiska studier, las i en höst- och en vårtermin, under vilka skolarbetet skall pågå 

främjar deras karaktärsutveckling samt drager , försorg om deras and- tvåhundra dagar, inberäknat terminernas begynnelse-. och avslutnings-

liga och ~roppsliga duglighet. Läroverket upprätthålles av l and- dagar. Landskapsstyrelsen äger fastställa terminernas begynnelse-

< 
skapet Aland och dess undervisningsspråk är svenska. De fem lägs ta och avslutningsdagar samt tiderna rör ferier och skollov. Läro-

klasserna i lä~overket bilda mellanskola me d a vslutad lärokurs, o ch ocn kursböcker för undervisningen godkännas av landskapsstyrelsen. 
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2 kap. 
3 kap. 

Förvaltningen. 
Läroverkets rektor, l ä r are och övri ga innehavare av tjänst el-

Den närmare tillsynen av läroverkets ~erksamhet handhaves av 
ler befattning. 

ett föräldraråd, · bestående av fem för tre år utsedda medlemmar, 
Vid läroverket skall finnas en rektor och en prorektor, äldre 

vilka väljas av stadsfullmäktige i Marieharnn främs-t bland läroverk& 
och yngre lektorer samt lärare. Inom ramen för landskapets in-

elevernas föräldrar. Föräldrarådet utser inom sig ordförande, och 
komst- och utgiftsstat k-unna i mån av behov till l äroverket anta-

detsamma står i direkt skriftväxling med landskapsstyrelsen. För-
gas extraordina:rie lektorer och timlärare, varjämte vid lärover-

äldrarådet äger till landskapsstyrelsen avgiva yttranden i ärenden, 
ket kan finnas innehavare av befattningar, kanslibiträde och annan 

angående vilka landskapsstyrelsen önskar, höra detsamna. Landska:ps. 
biträdande personal. Rektor odh prorektor utses av landskapssty-

styrelsen äger uppgöra för föräldrarådet reglemente, varav skall 
relsen för en tid av fem år bland läroverkets med fullmakt försed-

framgå föräldrarådets närmare skyldigheter och rättigheter. 
da lära.re, sedan föräldrarådet och lärarkollegiet inkommit med 

Rektor är närmast ansvarig för läroverkets verksamhet och för-
tt d · ·· e det I ha""ndel 0 e rektorn är en man, utser landskans-y ran e i a r n • ~ ~ 

val tningen av till dess förfogande ställda egendom och penningmedel 
styrelsen en av de kvinnli ga lärarna vid läroverket a t t tillsvidare 

Rektors närmare. åligganden äro i förslaget preciserade. Rektor 
handhava v ården om de kvinnliga eleverna, i motsatt fall åter en av 

äger sig till biträde utse för varje klass i läroverket bland des s 
de manliga l ärarna att handhava vården om de manliga eleverna. 

lärare en klassföreståndare, vars uppgifter framgå av stadgandet 
· Kompetensvillkoren för äldr"e och yngre lektor, l ärare samt ex-

i 12 §. Läroverkets samtliga med fullmakt försedda samt med dem 
traordinarie lektor skola .vara desamma som för mostavarande inneha-

! 

jämnställda extraordinarie eller på prov anställda lärare ävensom 
vare av tjänster vid rikets läroverk. Till timlärare kan förord-

deras av landskapsstyrelsen förordnade vikarier bilda läroverkets 
nas person, som anseB äga nödiga kvalifikatiQner därför. Tjänst 

lärarkollegium, vars uppgifter även framgå av förslaget. 
som äldre och yngre lektor, extra ordinarie lektor och lärare samt 
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annan ordinarie befattnino shavare vid l äroverket lediganslå s ~~ t visningeskyldieheten för annan ordinarie lärare fastställes av 

ansökas d.nom trettio dagar samt besättes av landskapsstyrelsen l andskapsstyrelsen. Från rektors undervisningss1cyldighet avdrages 

efter det läroverkets rektor uttalat sig" om sökandens kompetens för fullgörande av honom tillkommande ål:Lgganden,samt för under-

och lämplighet för tjänsten. Äldre och yngre lektor samt l ärare visningens övervakande i läroverket så många , veckotimmar, som 

skola erhålla fullmakt å · t j~rj.sten, annan ordinarie bef'a ttningsha .. landskapsstyrelsen bestämmer. I kapitlet ingå vidare bestämmelser 

vare skall erhålla befattningsbrev, medan extraordinarie lektor ·om lärarpersonalens åligganden samt om tjänstledighets beviljande 

och timlärare skola erhålla förordnande. Kansibiträde och annan åt tjänste- och befattningshavare vid läroverket. 

biträdande personal antages och entledigas av läroverket s rektor. 4 kap. 

Angående förfariandet vid ansökning av tjänst vid l äroverke t samt Elever. 

huru förfaras skall, om någon sökande till l ärartjänst anhållit om Till elever vid läroverket antages främst barn och ungdom från 

rådrum för att fullständiga sin kompetens eller öka sina meriter , kommuner inom landskapet. Intagning av elever skall ske vid läs-

finnes utsagt i förslaget. årets början, rektor dock obetaget, att, då synnerliga skäl äro 

Innehavare av tjänst och befattning vid läroverket äro i löne- för handen, bevilja elev inträde även på annan tid. 

och pensionshänseende tillförsäkrade den rätt, som, enligt vad Angående villkoren för vinnande av inträde skall särskilt 

därom i landskapslag är stadgat, ~illförsäkrats landskapets tjänst stadgas (~ landskapslag angående skolordning fö~ Ålands lyceum, 

män och befattningshavare. Tim- och övertimsarvodenas storlek fas' som kommer att föreläggas Landstinget till antagande). 

ställes av landskapsstyrelsen. Elev är skyldig att erlägga av landskapsstyrel sen fastställda 

Äldre lektors undervisningsskyldighet omfattar tjugofyra samt termins- och kursavgifter. I särskild skolordning skal l s±adgas 

yngre lektors och extraordinarie lektors tjugosex veckotimmar. om elevs avgång från läroverket, uppflyttning från eller kvarstan-

För övertimmar skall erläggas fastställda övertimsarvoden. Under- nande i klass, bedömning av elevs kunskaper, skoldisciplinen samt 



tillåtna bestraffningar i anledning av begångn a förseelser. For~ . melse eller för s eelse eller visad olämplighet i tjän3ten. 

mm.lär till betyg för eleverna skall fastställas av landskap s sty- Landskapsstyrelsen äger inom ramen för i landskapets inkomst-

relsen. och utgiftsstat beviljade anslag hänföra samtliga ordinarie och 

Begåvad, mindrebemedlad och flitig elev på gymnasialstadiet extraordinarie såväl lärare som övriga befattningshavare vid läro-

samt då synnerliga skäl föreligga även elev i mellanskolans två verket till avlöningsklass, samt för övriga befattningshavare be-

högsta klasser kan för sina studier tilldelas understöd. stämma deras arvoden. Landskapsstyrelsen äger dock observera att 

5 kap. lärarna äro tillförsäkrade samma löp.eförmåner som motsvarande 

Sä rskilda stadganden. funktionärer i riket. 

överinseendet över läroyerket ankommer på landskapsstyrelsen, Hänvisande till förestående får landskapsstyrelsen vördsammast 

som antingen själv eller genom utsedd inspektör äger verkställa förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

inspektio~ av läroverket. Om rätt för rikets skolstyrelse att L a n d s ~ a p s 1 a g 

verkställa inspektion av läroverket finnes stadgat i överenskommel angående Ålands lyceum. 

sefö->rordningen om landskapets övertagande a~ undervisningsväsendet, I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

Landskapsstyrelsen äger, på rektors förslag bestämma, huru 1 kap. 

· På sa··rs1'i"lda skäl tidigt på dagen undervisningen skall begynna. ~ Läroverkets ändamål och undervisningens organisation. 

&ger landskapsstyrelsen medgiva undantag från bestämmelserna angå· 1 §. 

ende linjedelning samt minimiantalet elever för linjedelning. Ålands lyceum är ett åttaklassigt läroverk, som meddelar en på 

I skolordning för läroverket skall stadgas angående ~ examina lärokursen i folkskolans fyra lägsta klasser grundad undervisning 

för privat elever samt angående disciplinära åtgärder, vilka kunna i allmänbildning samt för/ bereder eleverna för högre p~aktiska 

drabba till lärarpersonalen hörande befa ttningshavare för försUJU .. och teoretiska studier, främjar deras karaktä:rrnutveckling samt 
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drager försorg om deras andliga och krpppsliga duglighet. ställe eller dä rutöver a v sä r s kilda orsaker undervisning skall 

Läroverke t upprätthål les av landskapet Åland, och dess under ... meddelas, angående rel igi onsur.i.dervisning samt befriel se för elev 

visningsspråk är svenska. från deltagande i relig ionsundervisning skall gälla, vad därom 

2 §. finnes i riksla g stiftning en ~ta4gat o 

Läroverket är gemensamt för gossa r och flickor. Be fem läg s ta 5 § • • 

klasserna bilda mellanskola med avsluta d lärokurs och de tre högst· Landska p s styrelsen kan på ansöka n och efter inhämtat yttra nde 

klasserna gymnasium, som b ygger på mellanskolans lärokurs. Pa- a v l ä roverkets rektor p å s ä r s kil da s käl befria elev frå n under-

rallella vdelningar kunna på fastställda grunder inrä ttas till a l l a visning i annat ämne än religion. 

klasser. I gymnasiet fördelar sig undervisningen p å skil da lin jer 6 §. 

under f örutsä ttning ar, v a rom i riksl agstiftning en finnes stadg a t , · - Landskapssty rel sen ä g er föror dna, när parallella vdelning ti l l 

3 §. kla ss skall inrättas. 

Läroverket·B läroplan faststäl l es av land skapsstyrelsen och 7 §. 

skall i väsentliga delar överensstämma med den för läroverken i Om studentexamen, som vid läroverket skall avläggas, skall gä l-

riket fastställ da läroplanen, varjämte l ä roverket skall uppfylla la vad därom är i rikslagstiftning en stadgat. 

_, de fordringar läroinrä ttning skall :fy lla för att ä ga dimi s sions- 8 §. 

rätt til l rikets univers~t ~ch övriga hö g skolor. Läsåret vid läroverket begyhner den 1 september och avau tas 

4 §. den 31 augusti. Läsåret upp.delas i en h öst- och en vårtermin, 

Angå ende de ämnen, i vilka undervisning skall giva s, vilka under vilka skolarbetet skall p å gå tvåhundra dagar, inberäknat ter-

ämnen vid l injedelning skola sammanföras till ett läroä mne, vilka minernas begynnelse- och avslutning sdagar. 

skola vara valfria eller frivilliga, samt i vilka ämnen i deras Landskapsstyrelsen äger f a stställa terminernas begynnelse- och 



avslutningsdagar samt tiderna för ferier och skollov. · Åt föräldrarådets ordförande och medlemmar erlägg~ av för 

9 §. ändamålet i läroverkets utgiftsstat upptaget ansl ag mötesarvode och 

1 ·· r godV-_.a··nna läro- och kursböcker för under .. Landskapsstyre sen age - resekostnader till belopp, som bestämmes av landskapsstyrelsen. 

visningen vid läroverket. 11 §. 

2 ltap. , Rektor är närmast ansvarig för läroverkets verksamhet och för-

Förvaltningen. . val tningen av till dess förfogand,e ställda egendom och penning-

10 §. medel. Hohom ~ligger närmast: 

Den närmare tillsynen över läroverkets verksamhet och dess an- 1) att leda och övervaka läroverkets undervisnings- och upp-

gelägenheter handhaves av ett 0 för8äldraråd, som består av fem för f ostrin~sverksamhet samt draga försorg om den allmänna ordningen 

tre år utsedda medlemmar, vilka väljas av stadsfullmäktige i Mar ie- och disciplinen ihom läroverket; 

hamn främst bland läroverkselevernas föräldrar. Föräldrarådet ut- 2) att genom att åhöra undervisningen och följa med det prak-

ser inom sig ordförande. Stadsf~llmäktige äge till landskapssty- tiska arbetet vaka över att lärarna behörigen uppfylla sin under-

relsen meddela angående utgången av val till f öräldrarådet samt visningsskyldighet och fullgöra sina övriga åligganden; 

den utsedda.ordföranden. 3) att i samråd med lärarkåren uppgöra läsordning samt tim- och 

Föräldrarådet är beslutfört, då tre av dess medlemmar äro när- arbetsfördelning för läroverket ävensom utverka landskapsstyrel-

varande. Föräldrarådet står i direkt skriftväxling med landskaps- sens stadfästelse av desamma; 

styrelsen och äger avgiva yttranden angåe~de 12roverket i de ären- 4) att efter lärarkårens hörande årligen utarbeta inkomst- och 

~ vi·lka l andskapsstyre lsen önskar höra föräldrarådet . den, angC:Lende utgiftsstat för läroverket samt före utgången av augusti månad 

Landskapsstyrelsen äger uppgöra reglemente, varav skall framgå insända den till landskapsstyrelsen; 

föräldrarådets närmare skyldigheter och rättigheter. 5) att med iakttagande av vad därom föreskrives sköta lärover-



kets inkomster och utgifter, redovisa för desamma samt drag a för-

sorg om förvaltningen av läroverkets fasta och lösa egendom; 

6) att förvalta de medel, som genom donation eller testamente 

tillfallit läroverket, samt föra räkenskap över dem; 

7) att befordra till verkställighet landskapsstyrelsens och 

lärarkollegiets beslut, föra förteckning över läroverkets elever 

samt matrikel över innehavarna av tjänst eller befattning vid 

läroverket, så ock upprätta och tillställa vederbörande nödiga 

skrivelser, statistiska och andra uppgifter ävensom årsberättelse 

över läroverkets verksamhet, som före utgången av juni månad 

skall tillställas landskapsstyrelsen; 

8) att i samråd med lärarkåren verkställa fördelning av premier 

och stipendier; 

9) att efterftärarkårens hörande till landskapsstyrelsen göra 

förslag om fördelningen av i utgiftsstaten anvisat anslag till 

understöd åt mindre bemedlade elever; 

10) att i samråd med lärarkollegiet handlägga disciplinära 

frågor rörande lärare, som gör sig skyldig till försummelse eller 

11 Vl·sar si·g ola··mplig för sin befattning samt överstY' förseelse e er 

ra ärendet till landskapsstyrelsen för prövning och avgörande; 

11) att i samråd med lära~kollegiet besluta om relegation av 

elev för viss tid eller för alltid; 

12) att i samråd med lärarkollegiet och föräldrarådet uppgöra 

ordningsregler för läroverket samt överstyra desamma till land-

skapsstyrelsen för st~dfästelse; 

13) att bestämma hjälppersonalens åligganden; 

14) att avgiva till landskapsstyrelsen infordrade uppgifter och 

utlåtanden; samt 

15) att fullgöra övriga åligganden, som enligt denna landskaps- · 

lag eller på grund dära v meddelade föreskrifter - ankomma på rektor. 

12 §. 

Rektor äger utse sig till biträde . för varje klass i läroverket 

bland dess lärare en klassföreståndare, vilken det å ligg er att hava 

närmaste tillsynen över ordning en inom klassen, uppgöra termins-

föri:B·ckningar samt för övrigt gå rektor tillhanda i allt, vad till 

uppsikten över klassen hör. Särskilt skall klassföreståndaren 

enligt förvärvad närmare kännedom av elevernas individuella anlag 

och förhållanden i moraliskt avseende förmedla en ändamålsenlig be-

handling samt tillse, att i.,mdervisningen i de av särskilda lärare 

föredragna ämnena fortgår jämnt och utan överan~trängning. 
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13 §. utan a ~ t deltaga i beslutet. 

För handläggning av ä renden:rrtirande undervisning, disciplin och Uppstår skiljaktighet inom kollegium, skall majoritetens å sikt 

angelägenheter i allmänhet samt i övrigt då saken är av den beskaf- gälla. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. 

fenhet, att rektor ej anser sig ensam kunna h andlägga och a vgöra Är rektors yttrande skiljaktigt frå n kollegiets beslut, äger 

densamma, &ger han sammankalla lärarkolleg ium och i egenskap av ord. han rätt att sena st inom fjorton dagar efter beslutets fattande 

förande leda dess förhandlingar. underställa ärendet landskapsstyrelsens prövning. 

Ledamöter i lärarkollegium äro samtliga med fullmakt försedda 3 kap. 

och med dem jämnställda extraordinarie eller på prov anställda lä- Läroverkets rektor, lärare och övriga inReha v a re av t jänst eller 

rare vid läroverket ävensom deras av landskapsstyrelsen förordnade befattninv . 

vikarier. Förestå s lärartjänst av flera vikarier, inträder i lärar. 14 § . 

kollegium den, som har största antalet undervisningstimmar . Är Vid läroverket skall finnas en rektor och en prorektor. I hän-

allas tima nta l lika , äger rektor inkalla den han finner därtill delse rektorn är en man, utser l a ndskaps styrelsen en av de kvinn-

lämpligast. Lä rare, som ej är ledamot i kollegium, kan av rektor liga lärarna vid l ä r overket .att tillsvidare h andha v a v å rden om de 

inkallas a tt övervara sammanträde och deltaga i överläggningar. kvinnliga eleverna , i motsatt fall å ter en av de manlig a lära rna a t 

Sådan lärare har likväl ej rätt att deltaga i fattandet qv beslut . utöva uppsikten över de manlig~ eleverna. 

Ledamot och till sammanträde kallad lärare äger ej rätt a tt · Rektor och prorektor utses a v l andskapsstyrelsen bland lärover -

från sammanträde utebliva u t an laga förfall. kets med fullmakt försedda lärare efter det f öräldrarå det och l ä -

Protokollet föres av l edamot, som av rektor därtill utses. rarkollegiet inkommit med yttrande i ärendet. 

Vid behandli ng av frågor, rörande elevers förvisning frå n läro- Rektor och prorektor förordnas av landskapsstyrelsen f ö:r en 

, verket för all tid, äger ordföranden i f öräld •·arådet nä rvara , dock tid av fem år, och kunna de efter denna period ånyo till befatt-



nihgen förordnas. Efter en. femårsperiod kan avsägelse av uppdrage 

komma ifråga. Avlider rektor eller prorektor under mandattiden el 

blir från uppdraget befriad, skall för den återstående mandattiden 

annan rektor eller prorektor förordnaso 

Arvode för rektor skall fastställas av landskapsstyrelsen. 

15 §. 

Ordinarie lärare vid läroverket ära äldre lektor, yngre lektor 

samt lärare. Inom gränserna för l andskapets inkomst- och ut-

giftsstat kunna i rnån .av behov till läroverk@t antagas extraordi-

narie lektorer och tirnlärare, varjämte vid läroverket dessutom 

kan finnas innehavare av befattningar, kanslibiträde och annan bi-

trädande personal. 

16 §. 

Kompetensvillkoren ära för ä l dre och yngre lektor, extraor-

dinarie lektor ;och lärare desamma som för innehavare av motsvaran-

de tjäns ter vid rikets läroverk. Till timlärare kan förordnas per-

son, som anses äga nödiga föruts~ttningar därför. 

17 §. 

Tjänst som äldre eller yngre lektor, extraordinarie lektor och 

lärare samt annan ordinarie befattning anslås av landskapsstyrelsen 

.1199· ·uu 

le<lig att ansökas inom trettio daga r. Tjänst sorn tirnlärare be-

häver ej lediganslås. 

Äldre och ~rngre lektor, extraordinarie lektor, lärare och tirn-

lärare samt annan ordina rie befattningshvare utses av l andskaps-

styrelsen, s edan läroverkets .rektor uttalat sig om sökandenas korn-

petens och l ämplighet för tjärj.sten. Åt äldre och yhgre lektor samt 

lärare skall utfärdas fullmakt och annan ordinarie befattningshava-

re befattningsbrev å tj änsten. Extraordinarie lektor och timlärare 

skola erhålla förordnande. 

Kanslibiträde och biträdande personal antages och entledigas 

av läroverkets rektor. 

18 §. 

Sökande till tjänst eller befattning skall till ansöknin2en fo-

ga, a) om han är ordinarie inneh0V§.re av statens eller landskapets 

tjänst eller befattning, utdrag ur matrikel, b) i annat fall äm-

betsbetyg eller utdrag ur civilregistret, till riktigheten be-

styrkt meritförteckning samt ~ntyg över tidigare tj änste- eller 

annan verksamhet ävensom l äkarintyg . Ingår i utdraget ur matri-

keln eller meritförteckningen icke utredning om alla som kompetens-

villkor fastställdaprestationer, skall till ansökningen fogas sär-



skild utredning även de icke ante c knade presta tionerna. , ma i åtnjutande av sådan. 

Sökanden får till sin ansökan foga till rikti0.a-heten bestyrkta av. Infalla förenämnda utsatta dagar å helgdag eller annan sådan 

skrifter av intyg, vilka han anser förmånliga för erhållande av dag, då ämbetsverken ej arbeta, utgår tiden för beviljat rådrum 

tjänsten, samt sina publikat ioner. närmast påföljande dag. 

19 §. Har sökande minst tjugo dagar före utgån g en av tiden för be-

Anhåller sökande till lärartjänster under ansökningstiden om viljat rådrum visat, att honom icke, trots ansökan, kunnat vid 

rådrum för att förfullständiga sin kompetens e1Ler för at t öka sina vederbörande läroverk i riket beredas tillfälle att avlägga prak-

meriter, äger han rätt att senast före klockan 12 å sextionde da- tiskt läL'arprov, kan landskapsstyrelsen på ansökan förläng a r å d-

gen efter ansöknin_s stidens utgång, ansökningsdagen ej medräknad , rumstiden, tills sökanden blir i tillfälle a tt avlägga undervis-

eller därest s :J, l ång tid av terminen ej l ä ngre å terstår eller däres· ningsprov. För~längning av tid för beviljat r å drum f å r blott den, 

ansökningstiden utgår under semester, senast den trettionde dagen som därom anhållit, tillgodonjuta, Under denna tid f år han till 

från början av närmast följ a nde termin, dock så a tt tiden för be- sin ansökan foga endast intyg över avl agda praktiska undervis-

viljat rådrum städse komme r att vara minst sextio dagar, till sin ningsprov och språkprov. 

ansökan foga utredning över de examina eller praktiskt
1 
lärarprov , 20 § ., 

som sökanden under rådrumstiden avl agt eller över andra meriter , Beträffande innehavarnas av tjänst och befattning vid lärover-

som han under saµuna tid förskaffa t sig eller över honom beviljad di i ket löneförmåner och deras rätt till pension är gällande, vad an-

pens. Dessutom har han rätt at t bilägga avskrifter av sådana intyg1 gående landskapets tjänstemän och befattningshavare är stadgat. 

som han under tiden fpr beviljat rådrum erhållit, samt under denna Tim- och övertimsarvodenas storlek bestämmas av landskapssty-

tid utkomna publikationer. relsen. 

Har rådrum beviljats någon sökande, skola samtliga sökanden kom- 21 §. 



Äldre lektors undervisningsskyldighet omfattar tjugofyra vecko telsen; samt 

timmar samt yngre lektors och extraordinarie lektors undervisnin~ 
c 

.., 
3) att i mån av behov- och möjlighet utföra ä ven andra å lig-

skyldighet tjugosex veckotimmar, räknat i medel tal för hela läs- ganden, hörande till läroverkets verksamhet. 

året. Då enligt undervisning splanen undervisningen kommer att Vad o~an sagts ska1l i tillämpliga delar gälla även timlärarnas 

omfatta flera veckotimmar, än undervisning sskyldigheten förutsä t .. verksamhetC) 

ter, - skall för de timmar, som överstiga undervisningsskyldighe- 23 §. 

ten, erläggas fastställda övertimsarvoden. Tjänstledighet beviljas ~äroverkets rektor av landskapsstyrel-

Undervisningsskyldigheten för annan i 1 mom. nämnd ordinarie sen. 

lärare skall fastställas av landskapsstyrelsen. Under förutsättning att undervisningen vederbörligen skötes, 

Från rektors undervisning sskyldighet avdrages för full görande kan tjänstledighet under högst fjorton dagars tid av rektor bevil-

av honom tillkommande.åligganden samt för undervisning ens överva- jas läroverket s lärarpersonal, men önskas l ä ngre tj ä nstledighet, 

kande i läroverket så må nga veckotimmar, som landskapsstyrelsen skall ansökan därom ingivas till rektor, som jämte eget utlåtande 

fastställer. 
äger överlämna densamma ti l l landskapsstyrelsens a vgörande. 

Är lärare tillfä lligt f&rhindrad att meddela undervisning, skall 

Äldre, yngre och extra lektorer samt lärare åligga: därom omedelbart anmälas för rektor, som efter omständigheterna 

1) att meddela undervisning och praktisk handledning i de äger ordna undervisningens handhavande med hjälp av l äroverkets 

undervisningsämnen, vilka enligt undervisningsplanen samt tim- och övriga lärare, til l dess möjligen erforderl ig vikarie förordnats. 

arbetsfördelningen ankomma på envar av dem; 4 kap. 

2) att biträda läroverkets rektor vid anställ~ndet av dimiss ion· Elever. 

examina och prov, utfärdand~ av betyg och uppgörande av å rsberät- 24 §. 



045 
Till elever vid läroverket antages f r ämst barn och ung dom frå.Ji På synnerlig a skäl kan i 1 mom. avsett· understöd tilldelas även 

kommuner inom landskapet Åland. Intagning av nya elever ska.11 sk elev i mellanskolans tvä h~gsta klasser. 
., 

vid läsåret,,s början. Hektar må dock, då synnerliga skäl äro fö r 29 §. 

handen, bevilja elev inträde även på annan tid. Elev skall i och utom läroverket uppträda hyfsat samt noggrant 

Angående villkoren för vinnande av inträd~ vid läroverket iakttaga läroverkets ordni~gsregler. 

skall särskilt stadgas. Angående skoldisciplinen samt tillåtna bestraffningar i anled-

25 §. hing av begångna förseelser skall särskilt stadgas. 

Elev är skyldig att erlägga av landskapsstyrelsep faststäl lda 5 kap. 

termins- och kursavgifter. Särskilda stadganden. 

26 §. 30 §';!.. 

Angående elevs avgång från läroverket, uppflyttning från el- Överinseendet över läroverket ankommer på landskapsstyrelsen. 

ler kvarstannande i klass samt bedömning av elevernas kunskaper På rektors förslag äger landskapsstyrelsen fastställa, huru 

skall särskilt stadgas. tidigt på dagen undervisningen vid läroverket skall begynna. 

27 §. Landskapsstyrelsen äger att antingen själv eller genom utsedd 

Formulär till betyg för eleverna skall fastställas av land- inspektör verkställa inspektion av -läroverket. 

skapsstyrelsen. Angående inspektionsli.ratt för rikets skolstyrelse be t räffande 

28 §. lä~overket är särskilt stadgat. 

Begåvad, mindrebemedlaq och flitig elev i gymnasialstadiet kan 31 §.· 

för s i na studier tilldela~ understöd ur landskapsmedel, i enlig- På särskilda skäl äger la~dskapsstyrelsen medgiva undantag från 

het med vad därom är särsk~lt stadgat. bestämmelserna angående linjedelning samt minimiantalet elever f ör 



linjedelning. 36 §. 

32 §. Genom denna landskapslag upphäves landskapslagen den 14 juti 

Angående examina med pri vateieve-r vid läroverket skall särskil 1925 angående föräldraråd (25/25). 

stadgqs. Marieharnn den 8 oktober 19520 

33 §. På landskapsstyrelsens vägnar: 

Angående disciplinära åtgärder, vilka kunna drabba till lära~ Lantråd \.'\~~ 
per~onalen hörande befattningshavare vid läroverket för försummel Viktor Strandfält. 

se eller förseelse eller v.isad olämplighet i tjänsten skall sär- Landskaps sekreterare 

skilt stadgas. Ch. St ormbom. 

34 §,. 

Landskapsstyrelsen äger inom ramen för i landskapets inkomst-

och utgiftsstat beviljade anslag hänföra samtliga ordinarie och 

extraordinarie såväl lärare som övriga befattningshavare vid läro-

verket till avlöningsklass samt för övriga befattningshavare be-

stämma de~as arvoden. 

Angående lärares rätt att åtnjuta samma avlöning sförmåner som 

motsvarande funktionärer ,i riket är särskilt stadgat. 

35 § •, 

Landskapsstyrelsen kan vid behov genom l andskapsförordning u t-

färda närmare bestämmelser angående tillämpnine en av denna land-

skapslag. 


