I '
4'.

520
Å 1 a ·n d s

,,,
I~~ 28/1951.

1 a n · ~ s k a p s nä m n d s

framställning till Ålan ds landsting med förslae; till landskapslag an-g-csende landskapet

-

J

Ål ands folkhö g sko la.
Vid plenum den

5 mars 1951 beslöt Lanustinget giva land skaps~ämn{_

-I

den i uppdrag att till Landstin0 ets hostsession inkomma med framställning om antarande av kodifierad landskc;i.pslag angående understöd ät folkhögskola i landskapet Åland , vari stadgandena i rikets
verkställighetsförordning av den

24 november 1950 beaktas.

n-

Emel- ·

lertid hade Landstinget vid plenum den 2 mars 1951 befullmäktigat
landskapsnämnden att med Åland s folkhögslrnlförening uppe;öra avtal
om övertagande av folkhögskolan.

Övertagandet är up1)enb2rli g en av

Landstinget avsett att ske fr'3.n och med ingången a v år 1952, enär
12.ndstine:et vid . samma plenum den 2 mars u:ppdragi t åt. landska1)snäm.nde re
at t för folkhögskolan beakta nödiga ans l ag i budgetförslaget för är

1952.

Under sådant förhällande måste väl Landstingets up pdrag till

landskapsn ämnden att inkomma med förslag till kodi f ierad landskanslag angående understöd åt folkhöe;skolan anses :förfallet, ty,

-

sedan

l andskapet övertagit folkhögskolan, blir det icke mera fråga om
understöd åt folkhö g skolan, utan. skolan skall efter övertacandet

1d-

I

'.
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t ~,,
><..:llio).·t ;
helt

drivas i landskapets regi, således även beträffa.nd:e

naderna.

Däremot anser landskapsnl:i,rrmden en land:sk:a:pslag

veclrnr fortgående kurser Binst 15, såvida· ej . landskapsnä:r:mden på

k~st-

8.ng~ende

landskapets folkhögskola vara behövlig, och har ~ enlighet därme~
liHi t utarbeta ett förslag till sådan l andskaps l ag . .. Förslaget

grun~

särskilda skäl och då elever arm1äl t s i g till ett ante l av rc1inst 10
medgiver hållande av sådan kurs.

Undervisnj_nr; s - och arbetsprogram-

met samt skolans l äroböcLer fastställas av lan<lskapsnämnden.
;,.-....... A

dar sig i tillämpli ga delar på ri1cets lag o.ch förordning om understöd åt folkhög-skola.
ta fem ka:pi tel.

den närmare tillsynen av skolans verks amhe t

För

1

.

I

skall~rektion,

be-

Enligt förslaget . skulle landskapslagen omfa t-

Det första skulle innehålla bestämmelser om skolans ·

ändamål och u_ndervisninzens organisation, det andra om skolans för innehavare rV tjänst eller befattning, det fjärde

föreståndare eller vid förf_all för honom andre ordinarie lärar.en in-

valtning, det tredje om lärare och

går som självskriven sjätte medlem och sekreterare i direktion.en.

övriga~

femte innehå lla särskilda stadganden.

skolans elever och de t

Skolan, som up~rä tthälles

I

av l andskape t Åland, och vars undervisningsspråk-är svenska, har

Föreskrifter om direktionens ål i gE;anden , sammanträden och beslutför.het ingå i förslac;et.

Skolan s före ståndare , som ut ses av

I

till uppgift qtt meddela en på.folkskolan grundaCI kompletterande

l andskapsnämnden efter det tjänsten under trettio dagar varit le-

undervisning och övninc:; i allmänbildande, sociala och yrkesbildande

diganslaeen,är närmast ansvarig för skolans verksamhet, och för- ·

ämnen.

valtningen av dess penningmedel och övriga egendom, och hans närmare l

Skolan är en ettårig internatsko la.

Landskapsnämnden har

· 11_'
tänkt sig, att skolkursen i en nära framtid skall kunna utvidgas t l

å li gganden äro i förslaget preciserade.

en tvååri g sådan, så att genomgången kurs vid folkhög~kolan kunde

föreståndare, lärare, extraordinar"ie lärare och

utgöra grund för vidare

desamma som vid folkhögskolorna i riket. , Beträffande skolans före-

yrkesutbildning.

Folkhögskolans läs å r är avsett att omfatta minst 24 arbetsveckor
och un<lervisningen minst 40 timmar i veckan.

Elevantalet vicl egent'

li g lärokurs sl{all utgöra minst 25, och vid särsl{ilda, min st 4

ståndares, lärares och övriga

tj än~ te-

Kompetensvillkoren för
timlärare äro

ach befattningshavares löne-

förmåner och deras rätt till pension är gälla nde, vad angående landskapets tjänstemän och befattnin -: shavare är därom stadga t.

Land-

r

,
Bidra~,

som utgå till min~re bemedl~de elever,

skapsnärnnden äger inom ram.en för i landskapets inkomst- och ut-

utsedd insnektör

giftsstat beviljade anslag hänföra fö~eständare och lärare till

fördelps av landskapsnämnden.

avlöni ngsklass samt f'ör ö,vriga befattningshavare bestäm.m.a deras

till reglemente för folkhögskolan, i v;Llket s1call

arvoden.

bestänlJilelser om direktioneps, föreståndarens och lärarnas å li& ,an-

Bestämmelserna i förslaget ang,1ende före.ståndarens och

Direktionen skal l uppgöra förslae

lärares kompetens, skola icke ·beröra föreståndare och.lärare, vilka

den samt elevernas rättigheter och sl::ylc1igheter.

vid den föreslagna landskapslagens ikraftträdande äro fast anställ-

äger stadfäpta reglementet .

da vid skolan.

tal, som ingåtts med Ålands folkhögskolfUrening r .f. om

Manlig inträdessökande bör hava fyllt

och kvinnli g 16 c§;r, innan skolana arbets1Jeriod börjar.

~7

år

Landstinget till antagande nedanst::.lende

För inträ-

eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskapsmått samt intyg

L a n d s k a p s 1 a g
angående landskapet Ålands folkhögskola.
I

enli&het med Ålands landstings beslut stadgas:.

över, att sökanden är fr i från smittsawna sjukdomar
Elev är skyldig att erläzga av landskapsnämnclen fastställda

dimissionsbetyg.

1 kap.

Folkhögskolans ändamål ,pch

Vid läsårets slut skola eleverna erp.ålla

Formulären för dimissionsbetygen fastställas av

landskapsn2mnden.
överinseendet över folkhögs1rnlan ankommer på l andskapsnämnden ,
. som verkställer inspektion av skolan antingen själv eller genom

folkhög-

skolans övertae;ande fGLr lanclska1Jsnämnden vörclsarrunast förelägga

de i skolan fordras därutöver god frejd och genomgången folkskola

kurs- och elevave;ifter.

Landslj:apsnämnden

0

Till elever vid skolan antaeas huvudsakligen 1)ersoner från komlandsk~pet.

närniare

Hänvisande till förestå ende :QJch bilä;'.';:Zande avskr ift av · det av-.

Lärarnas undervisningsskyldighet skall i allmän-

het vara minst 20 veckotimmar.

munerna i

in.r~p

1
Folkh~~skolan ~r

undervisnin~ens

organisation.

§.

en ettårig int ernatskola, som meddelar en p~

folkskolan grundad lrnmpletteranc1e undervisning och övning i allmänbildande, sociala och yrke,sbildande ämnen .
verksamhet lägga

huvudvi~ten

Skolan skall i sin

vid väckande undervisning, som ut-

, ,I

ligen i gocl tic1 f·öre

vecklar självständigt tänkande och elevernas sedliea sty~ka .
Folkhögskolan upprätthull-es av landskapet Åland .

c1er~isnin:splan,

Undervisnin.:;s-

som,

arbet"s~. rets

början uppc;öra en detaljerad un-

godk~nd ~v

skolans direktioti, skal l tillctin-

das landsko.psnänmden för fastställelse .

språket är svenska .

Likaså s'kall undervis/

nin,c:;s:programmet för kortårB kurser faststä l las av landskapsnärrmden.

2 §.

6 §.

Folkhözskolans läsår omfattar mins t 24· arbetsveckor och underLäro-

visning bör meddelas minst 40 tiwaar i veckan .

3

2 kap .

Om

Förvaltninr;en .

minst 15 del tagare anu.tna si._<;, kan utöver den egentlie;a lärolrursen
folkhö~-:skolan

i

rn~-cra

7 §.

till cless program hörande ämnen anordna s

Den närmare tillsynen över folkhögskolans verksamhet och dess

av landckapsnämnden godkända, minst fyra veclrnr fortgående kurser .

angelägenhet'er handhaves av en direktion, som består av fem för

Lan'dskapsn2rnnc1en kan r8. synnerliga skäl tillå-r,a anordn2.ndet av i

tre år utsedda medlemmar, av vilka landslrn1Jsnämnden utser fyra och

1 mom. nämnda särskilda ki.;i.rser, sc'lvi tt antalet del tagare är minst

10 .

l

'·

4 §.
Understiger antalet c;odkända inträdessökande till_ f'o l khögsko l an
uncler två på varandra följande år i medeltal 25, kan skolans indrag-

Ålands folkhöcskolas elevförbund en .
ordförande och viceordfärande .

Direktionen utser inom sig

Folkhögskolans föreständare eller

vid förfall för honom den andre ordinarie läraren ingår som självskriven sjätte medlem och sekreterare i direktionen .
Åt direktionens ordförande och medlemmar utbetalas av för ärnla-

ning av landskaIJsnänmden tagas under omprövning.
5

kursböcker för undervisningen vid folkhögsko l an skola

vara godkända av landskapsnämnden.

•

El-evantalet vid egentlic; lärol:urs skall utgöra minst 25 .

vid

~ch

målet i skolans utgiftsstat upptaeet ans l ag mötesarvode och rese -

§.
01

Folkhögskolans föreståndare skall i samrC\.d med lärark ren år-

kostnader till belopp, som be stärn.rr1e s av landska1isnlirnnden .

~.

I
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-e

~r.i

.....

,.,,

'J -v) r!

8 Q.

5) at t med beaktand~ 2.v vad i 2 och·· 3. ~' ~· är sta ~gat bestämua
.

Direktionen handlägger frågor rörande \förvaltningen av .f olkhöe~
.
.
'

.;

l äsårets samt. särskilda kursers begynnelse- och avslutninGsdagar

'

skolans ec;endom och ekonomi samt om lmdervisnine;ens pra1ct i ska orc;a-

och tiderna för skollov samt därom cöra anmäl an till l ands1!apsnämn-

nisation och gör nödic:befunna framstäl lninzar aneåencle dem samt av-

den;

giver utlåtande i ärenden rörande skolans verksamhet och undervis-

6) att fastställa or~ninesstad5ar för skolan;

ning.

7) att fastst;.·11a ordnints;sstaclgar för sko l ans elevhem samt· utse

I

detta syfte å li gger direktiorien

1) att e:Cter l ärarkårens J1örande årlie;en utarbeta inkomst- och

en ell er i'lera l ärare till övervakare av el evhermo.et ävensom i

utgiftsstat för slrnlan samt före utgången 2.V september m:J.nad in-

övri e;t övervaka verksamheten och ordningen i elevhemmet ;
8 ) at t 5ranska och fastställa a v l ärarkåren gjoida förslag till

sända den till landskapsnämnden;
}

2) att ansvara för disp_ositionen av mede l, ans l acna till loka-

fördelninc av premier och

li teter, unde:cvisningsmateriel och bibliotek samt draea försorg om
. I

de inköp, som sko l a bekostas med dessa medel , s&framt icke dessa
inköp av di rektionen ombetrotts sko lans föreståndare;
3) att ansvara för, di sposit ionen av de mede l, som genom donation

~ipendier;

9) att till l andskapsn ämnden göra f'örs l ac; om förde lninc;en a v i

utc;iftsstaten anvi sat ans l ag till m1derstöd e:.t min clre bemedlade

,I

l\
1
.1

elever;
10) att eft er lärarkårens hörande besluta i al lvarsar~mare dis-

eller testamentariskt förfo.rsande ställts under sl~o lan s förva l tnine; ,

ciplinära,fråeor angående de påfö1 j der, vilka kunna drabba före-

samt besluta om granslming av räkenskaperna beträffande dessa, såvi- , _

s t &nda:re eller l ärare, som c;ör s i cs skyldie; till försurnuelse eller

ej
de/däpom annorlunda bes t ämt s ;

förseelse eller Vi?ar sig olämplig för s in befattning, ä vensom

4) att tid efter annan verkställa inspektion av undervisningen

och därvid till se , att undervisningsmateriel och arbets.cedskap .skö; tas med omsorg och användas ändam~~Usenligt;

besluta om

releea~ion

av e l ev för viss tid eller för alltid;

11) att av g iva till landskape ts myndigheter infordrad e uppg ifter
och utlåtanden;

,I .. ·

Förestånde.ren

12) att årli gen före i~tgånsen av juni månrtd. till lsnds~ a:0sne;rnn l1en

överlännm berättelse över skolans verksamhet; samt

13) att

övriga 2.renden , som enlict denna lands1-:apsla.'"
-

~rr

närmast ansvarit::.' för skolans verksamhet och för-

valtningen av till dess förfogande ställda penningmedel

Honom

a01·igc;er närmast:

'

<..)

1) att leda och övervaka skolans undervisnincsi..~ och lPY6fos trinL"S-

och med stöd av densamma utfärdade bestämmelser ankonune1' nå ~1irek-

..... _ -

verksam.het samt draga försorg orn. den allmänna ordninien och

tionen.
De :påföljder, vilka nämnas ovan i 10 ptm1{ten äro: varninc;,

isci-

plin.en inom skolan;

e:~v-

2) att 5enom att åhöra undervisnin5en och följa med det praktiska

hållande från tjänsteutövning under en tid av högst tre riånader

arbetet vaka över a vt lärarna behörigen uppfylla sin undervis-

och förlust e.v lön 1mder samma tid s2.flt avskedande från t jäns;ten.

ningsskyldighet och fullgöra sina övrit;a å li gganden.;

9 §.

3) att i

Direktionen sammanträder under terminerna min st en gån8; varje
månad och vid behov även oftare på kallelse av ordföranden, eller

och arbetsfördelnin::I för skolan;
~köta

skolans inkomster Qch utgifter och Tedovisa för
äT

särskilt stadgat, samt

draga försorg om förvaltningen av skolans fasta och lo'' sa egen d om;
5) att förvalta skolans g enom donation eller test§.mentariskt

och minst tre av dess medlemmar äro tillstädes.

Ärendena föredragas av sekreteraren , som även avfattar proto-

~tt

desamma med iaktta«:;ande av vad därom

Dirertionen är beslutför, då ordföranden eller viceordföranden

förandens röst, vid val dock lottning.

I

4)

medlemmar hos ordföranden därom anhålla"'

Vid lika röstetal avgör ord~

samråd med lärarkåren uppgöra läsordning samt ·tim-

11

'I

då slrnlans föreståndare eller minst tre av direktionens övriga

Beslut fattas med enkel ma joritet.

I,,_)

:förfogande tillfallna medel samt föra räkenskap över dem;
1

6) att J:>efordra till verkställi e;he t dire1ctionens och lärari}å -

rens beslut, föra förteckn;i.ng över skolans elever och matrikel över
innehavarna a v tjänst eller befattning vid skolan, så ock up1)rätta

kollet.
10 §.

och tillställa vederbörande nödiga skrivelser, stat istiska och

\.

'

.·

I

kandidatexamen eller a nnan motsvarD.11.de högskolexamen, och a tt han

andra u1)p :'_'; ifter beträffande skolan ävens om årsberät telsen; .
.

.

'

erh~llit

7) att bestämma hjälppersirmalens åligganden; samt

antingen i kandidatexamen eller vid stirskilt förhör

8) att fullgöra de övriga : lie.:,·anden, som enligt denna lc:i.ndskaps-

ord i pedagogik eller folkbildninsslära samt at t han under minst

lag eller på grund därav meddelade föreskrifter ankomn1a på

förest~n-

24 veckor med framgäne praktiserat eller tj änstg jort som l ärare i
folkhö('.'skola.

claren.

Lärare och övriga inneha vare av tj änst eller befattninn;.

Vi~

skolan skall finnas en

2) för 18.rare avlagd slute:z:a:!nen vid universitet e ller annan

hö gsko la, facklig. lärarutbildnins;sangsan stalt eller f oll{sko],.lärar-

§.
förest~ndare,

Praktiken bör förvärvas i av land,skapsnämnden · fast-

ställd ordning;

3 kap.

11

vit s -

som leder och övervakar

seminarium, och a·~ t han antingen i samtand med sådan slutexamen

skolan och verksc!Imt deltager i undervisninge n, samt erforderligt an-

eller särskilt erhållit vitsord i pedagogik eller folkbildnings-

t a l lärare.

lära samt att han under minst 14 veckor med framg<°.i.ng praktiserat

Till biträdande föreståndare ClL"t l a n dska:psnämnden i1å försl 8E av
direktionen utse nt~c;on lärare , som ej är av samma kön som föresttmdaren, att bistå föreståndaren vid skolans le~ning.

vid folkhö gsko l a , v arvid praktiken förvärvats i av · landskapsn ämn- .
den fastst ä lld ordning.
Av lä1°are i de teoretiska huvudö.mnena fordras dessutom, a tt han

I mån av behov 1rnn till skolan inom gränserna för landskape ts
inkoms t- och utgiftsstat antagas extr2ordinarie l ärar e, timlärare,

i sina centrala undervisningsämnen vid högskola erhållit nästhö 0 ·s ta
vitsord.
Extraordinar ie lärare och timlärare böra sL'witt mö jlig t i mot-

tillfälli Ga föreläsare san t nödig hjälppersonal.
12 §.

svarande m8.n äga samma kompetens, som f9r innehavar e a v ordinar ie

Kompetensvillkoren äro:

tjänst eller befattning är stadgat.
nen

1) för föreståndaren avl ag d filosålfiel;:andi cla t exaL

'

sociililogie-

.,-1

.
15 § •

Tjänst som före ståndare eller lärare ansl:.. _"'
.. c• a v 1 an d· s k~a 1rnnamnd
' ..
en

Till e l ever vid skolan antag as ,huvudsakligen

ledig att ansökas inom trettio dagar .
Förest å ndare och l ärare utses av l ancfa kapsnä mnden, sedan skolans
di rekt ion utlåtit sILg om sökandens
tjänsten, till en början

P~

1rnm1J~tens

tvä provår,

ef t e~

kommunerna inom landska p et Åland o
För inträde i

vilkas utgå n g ät . ho-

s kolan fordras inty r.r över g od frejd och genomgel n-

e; en fo l kskola eller p å annat s ä tt f örvärvat motsva:.:ande kunsk.apsmått samt intyg över, att sökanden ä r fri :t'rå n smittsamma s jukdoma r .

samt att hans arbetsupp gift kan uppskattas till m inst· 20 veckotimmar , skall utfärdas fullma kt å tj ä nsten.

Ivianlig inträdes s ökande bör h a v a fyllt 17 och kvinnlig 16 år,

i nnan sko l ans arbetsper i od börj a r .

16 §_.

Extraord inar ie l ärare och t i ml ärare ant a gas .av l andska'p snämnden
2 _v

från

och lämplic;het fö r

nom, därest han befi nnes uppg i f ten vuxen och l ämplig för t jänsten

eft er inhämtat ut l å tande

~f)ersoner

direktionen och l ärarkå ren , och för -

Elev är skyldi g att erl ä gga a v l andsk 2 psnämnden fastställda
ku ~ s -

och elevhemsavg ifter.

ordnande utfärdas åt dem .

17 §.

Tillfälli g a föreläsare och hjäl ppersonal antagas och entledi ga s

Vid l äsårets slut håUes avslutn i n g , vid vilken e~everna tilla v sk ol a n s förest&ndare .

14 § .
Beträffande sko l ans föreståndares, lära res samt övr i ga tjänste och befattningshava res löneförmuner och deras rät t till pension är
gällande, v ad ang ående landskapets tj ä n s t emän och befat tningshavar e

delas

dimissio~sbety g .

Vid avslutning stillfället utde l as även

eventue lla stipendi er , up,,:i::imuntringspremier och uncleTstöd.
Såsom vi t sord i be tyg anvä ndes: berömlig
försvar l igt

(6-5)

och dåligt

(10-9),

nöjaktigt

(8-7) ,

(4-1).

Formulär för betyg fastställes av landslcapsni:imnden.

Betyg un-

därom är stadg at .

4 kap .

der t ecknas av sko l ans

för~stånd a re

rare.
El ever .

18 §.

och en av l ärarkåren utsedd l ä -

Elev bör i och utom slrnlan lJ.ppträda hyfsat samt nog: rant iakttc::.. .._a
-~

För detta ändm1ål bör direktionE:ID senast inom

mars månad till landskapsn~--!.mnden in sända

skolans ordningsresler.
Under lektion eller

lanclskapsniimnden.

~llmänhet

i sko lan begångna förseelser

förutsatt utredning angående varje mindre bemedlad elev.
21

bestraffas i enlighet med skolans ordninc·sregler och den lärare,
under vars tillsyn eleven står.
Gör sig elev skyldig till grövre förseelse, skall han av före -

pu fastst8.llcl' blankett där·

§.

Studieavgifternas totalbelopp fastställas
period c_,v landska'psnämnclen.

för~arje

arbete-

Till studieavgifterna räknas skäli ga

ståndaren tilldelas varning, antingen enskilt eller ±nför den för-

kostnader för lrursavgiften, bostad och kost, kursböcker och

samlade lärark&ren .

studiemateriel samt tvenne resor fre,rn och tillbaka till skolorten.

Upprepas förseelsen, eller är den av allvar-

ligare art, kan saken hänskjutas till direktionen, och kan anmoda
eleven att avgå från skolan eller skilja honom fre:.n skolan pä viss
tid eller för all tid.

L 2.11dska1Jsnämnden äcer förordna
las,

~tt

5 kap.

Särskilda bestämmelser.

19 § .
Överinseendet över folkhögslrnlan ankommer på land skapsnämnden ,

vilket sätt skall faststä l-

elev är mindre bemedlad.

Relege1--ing och am1at straff av a ll varligare

art skall jämväl medde l as föräldrar eller förmyndare.

T>~1

22

§.

Sådant beslut av direktionen, som angår
vilka kunna drabba

förest~1ndare

disciplin~ra

påföljder,

eller lärare för försummelse eller

i'örseelse eller visad olämplighet i tjänsten, kan av vederbörande
föreständare eller lärare- överl:lagas inom 30 dagar eft§r delfåendet hos landskapsnärnnden, som slutligt avgör saken .

Till avhålland

som verkställer inspeIDtion av den ant ingen själv eller genom utsedd

från tjänsteutövning eller till tjänstens förlust clöm.d förestånda-

inspektör.

re och lärare kan likväl av uirektionen utan avseende å besvär av20 § .

De bidrag, som utgå till mindre bemedlade elever,. förde las av

hållas från tjänsteutövning, intill dess landsl{apsnämnclen slutligt
avgjort saken.

I
1

'

,

·~

23 §.

riehamn Clen 19 november 195i.

.

Landskapsnälm1den äger jnom ramen för i ~andskapets inkomst- och
LJ.tgiftsstat bevilja-de anslag hänföra föreståndare ocll lärare till
avlöningsklass srunt för övriga bef~ttningsho_v 2 re bestänma deras
arvoden .

På landskapsnämnd ens vägnar:
Lantråd

~~~
Viktor Strandfält.
Landskaps sekreterare
Ch . Stormbom.

Bestämmelserna i 12

~

av dem1a landskapslac; berö ra ej förestt: n-

dare och lärare, vilka vicl denna landskapsla gs ikraftträdande ä ro
fast anställda v id skolan .

25 §.
För - s kolan skall clire.ktionen upp göra förslag till re g lement e ,
i vilket slcall ingå närmare bestiim.rnelser om direktionens, fö re L .
stånaarens och lärarnas
och skyldigheter .

<?~ li g5ande n

samt om elevernas rättighe t er

Lanclskapsnärnnclen äger stadfiista

i~eglernentet .

26 §.
Denpa lanclskapslng skall tilläm1Jas från och med den 1 janua ri

1952, och genom densamma up häves Ål ands landstings beslut om antngande av land skaps l ag angående un derstöd åt folkhögskola i landskapet Åland, utfärdat den 10 mars 1931 (2/31) jämte senare däri
gj orda ändringar .

' .l_
·..

l
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Sedan i~l encls l e.nclst.ing vid :plenum elen 2 mars 1 951 b.efullmäkt
i .g-at
'
w
Ål ands lan clskapsnämnd

tt med Ålands Follchöcslrnlföreninss r. f • . upp-

2

gö ra av tal om övertagande av Ål cm.d s folkhö zsk ola , har denn?- dag
följande

överenskow~else

~r tiffats :

1) Pä villkor a tt l a n dskapet Ål and övertager och upprätthåller

\

Ål ands folkh.Q.gslrnla överlåter Al ancls fo l khöc;sko l fö1'eni ng r . f .
utan vederlag u t l a n dskape t

~land

samtl1=,ga sina tillgån,gar mot at t

l a nd skape t förbinder s i g ,2tt laglig en ansvara för
av föreninrrens skul der .
o..J

e

&te rbet~l a ndet

.,,

2) I punkt 1) n&Iimda egendom och skul der ut gö ra:
Egendom:
a) Sko l fastigheten .
b) Samtli.:;a skolmöbler och -inventarier , undervisning sma teriel
och a rbetsre dskap samt skolans bibliotek .
c) Bankdepositioner

til~

ett värde av871.680 mark .

d ) Aktier till ett. vär<l e av 6 . 530 mark .
Skulder:
a) Gäld för finansiering e..v ombyggnader och remonter å skolbyggnaden och l ä rarbostaden hö g st 2 . 500 . 000 mark .
b) Gäld till fonderna med 111.485 mark .
3) Förvaltninge n av skolans fonder , v ilka g enom dona tion, testamentariskt ell_er .annat förfo gnnde ställt s under Ålands folkhö c;sko l~

..

fören ing

r.f~ s

förvaltninc , övergår till l andskap et .

Vtirdet av

f'onderna uppe;å nu t ill samma belopp som under 2 punkten c) nänmda
bankdeposi tioner och· under "Skul der " upptace-n gäld YilT :fonderna .
4) Ål ands folkhö gsko l as :förestfmdare , lärare och övriga anställ da
bibehållas vid sina nuva rande tj ä n s ter o-c h befat tningar ' se..mt tillför-

. '.

.

\
•

\

säkras löneförmlmer och r2.tt, till pension i eniliichet med, va d. i ,
l endskapsla g är eller varder därom

st~dgat .

5) Ålan ds folkhögskolas förest&ndare och fast anställ da läraie

' 'förbinda sig att godkänna av 1lands landskapsntimnd företagen

ändr in~

,,

av skolans organisation , samt att icke ställa några krav i anledning av

företagen sådan ändring .

6) Landskapet Ålands övertagande av Ålands fo l khögskola sker
0

den 1 januari 1952 och l a n dska:riets ansvarie;het för övertagen gäld
vidtager samma dag .
Mariehamn den 17 november 1951.
Ål ands Fol.\:höc;skolförening r .·f .

vtalet till· de delar detsamma beröT Ål nands folkhögsko l as före s

~

daTe och lärare godkännes .
Finström den /

g

\

november 1951

Bevittna:

~~~~
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