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LanQskapsnämndens fre.mstäl,! 

ning till hands landsting med förslag till 

Om l a..nthushållsskolor i lendsltapet 
la.ndska.psla.g 

.Äland. 

Den 18 februari 1942 inlämna.de representanten Fanny SundSt röm en pe
tition m_ed anhållan, att Landstinget måtte lämna. lan~ska.psnä.mnden i upp
drag att, om möjligt till höstsessionen, · inkomma. med förslag till land
s!capslag för lanthushållssk~lor ~ landstingets kulturutskott~ vars utlå-

. tande inbegärts, fann petitionen värd beaktande och. förorda.de densa.m-
ma uti betänkande N~ 2./1942 av den 24 februari 1942. -Landstinget beslöt 

t. • " • 

sedan vid plenum den 25 1 nämn~a månad giva la.ndskapsnämnden uppdra.get 

i: 

1 

r 
att till landstinget inkommå med förslag till la.ridska.psla.g om lanthus-
hållsskolor och btev härom har landskapsnämnden emottagit den 16 mars 

n 

berörda. år. 

fu.a.nds lanthushållsskola. inrättades ursprungligen och bestod som en 
fe.st · skola å · kronobo$t ället i Tösarby by a.v Sunds socken, När bostället 
sedermera. för .cirka 15 år sedan fick överta.gas a.v dåvarande kronofogden 
i hands här~d, blev lanthushållsskola.n husvill och har därefter va.rit 

) 

C 

ambulatorisk med kurger pc, oljka orter i lanas1rnpet. Do. någon landskaps-
lag cm dylik skolas organisation och v~rksarohet icke funnits, ha.r sko
lans stj"Tel~e liksom landska.psnäznnden varit tvungen ntt tillämpa. s åda.na 
bestämmelser ·från de i riket tillkomna. författningarna angående skolor 
i huslig ekonomi, som ansetts ändamålsenliga. för ;:ilwlans ekonomi och för 



047 i te,.,regnurn-ti 11st ånd icke k 

Att sM.ant n -
e.n fo" l 

.. diga • 
' 'v 

dess arbete nödvan 
fullt klart metl hänsikt t111 

äznnden 
ll:rt 

landskaP50 
ta~ 

fara. framstår för 

Pgift 

åll skolans up 
av Ianthusb s 

i åländsk bygd och framgången av ~ 
~ese 

~l 

. Su.n c1~tröms förevarande initiat 

tanten Fa.nnY -
~ ,. 

represen 
,, 

bete, Diirför kan 
· o mycket · större 

t ··11e1se sa 

hälsas med tillfredsS a , 

som det utgått 
just r 

~11 

henne, 

husliga om«r"ådet i vårt land'skap • . 

banbryterskan på det 

~J' älvkl~rt a.t t '.för den nödiga berea-

nt:,. , andslcapsnämnden 
-

Det. har sy u" -

.. vända sig till styrels en för .Ålands lanthushåll I 
' ningen av detta arende 

h 
dlade repISSentEmten Sundströms · initiativ 1 /f 

slcola • Sa.gda styrelse be an 
~ 

med ~töd a:v 'aen erfarenhet., som vunniti 

guEti 1942 och bes löt densaxmna, 

t tj 
"-igt arbete i sak förorda rikets lag a. v den 18 maj 19 

under et uguw· ' 
l 

0 d 1 .. talter för huslig ekonomi. 'Då emellertid denna. lag en~ 

a.ng aen e aroa.ns 

dast i~ehöll de a llmänna bestämmelserna, ansåg styrelsen, att nödiga 

specialstadganden , vilka i rikets l agstiftning j,ngå i förordni ni;arna al 

den 31 de ~ember 1929 angående skcilor •för huslig ekonomi och angående 

bulatoriska skolor för huslig i:>konomi, borde inta ~as i cl en tillärnade 

l a..YJ. dskapslagen. Och styrelsen f öreslog till och med de paragrafer, vil, 

kas stadganden borde införas 1 landskapslag en, men framhöll likväl här•~ 

vid lag, att rikets best i:unmel se-r icke kunde · t t ' / 
beträffande e l evanta.le 1 

lämpas i l and~kapet , på grund d" 
arav att tl 11 lanthushålls skolas verks 

het sområde hörde ett flertal 
skärgårdskommuner, utan borde för fast ia 

hushåll sskola fastställas 
s åsom minSh antal 12 mot i riket 20. 

Enligt vad l andskap <- :· 
... nalJ111den ur tillgängliga källor inhämtat, blf'V 

0 

I 
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nandet av undervisningen i husli~ ekonomi fBr k,innor föremål f ör off ent 

lig diskussion först mr,t ::;lute t av 1880-t ale t. Det s ålunda v äckta intre.E_ ' 

set för saken ledde till, a t t ~lera l äroanstalter för huslig ekonomi un-

der förra hälften av 1890--:"talet inrättades, varefter der a s antal år f ör 

år ökades. Dessa skolor vore dels statens, men den ojämförligt största 

de len av' dem voro · av privat rnatur, vilka, då lagstiftni ng i ämnet sak-

nades, erhöllo _statsanslag beroende av huru stora an s lag riksdagen var-

je år reserverat. 

Emedan regering en ansäg att l äroans talternas för ,huslig ekonomi ställ 

ning borde tryggas i anseen cl e ti 1.1 dePas stora allmänna be tyde l se, till-

sattes år 192.6 .en kornmitt~ för a t t uppgöra förs lag till omregler i ng av 

undervisningen och den konsultat·iv·a verksamheten p å dal hus liga ekonomins 

ornr~e. Det lagförs lag regeringen i s i n proposition t i ll rik s dagen ingav 

angående , l äro ans t a lter för hus.lig ekonomi , var u ppgjor t på basen av den-

na ·kommi t t ~s betänkande , och ov annämnda l ag av den 18 maj 1929 var re-

sultatet av kommitt~ns betänkande och r egeringens lagförslag , 

I sistnämnd·a lag fasts l ås , vilken ·undervi sning i huslig e konomi , som 

faller under l agen~ Ehuru området f ör denna undervi sning omfattar l äro-

anstal ter av ski lda t yper , äro de l ikväl all a samman förda under l agen, 

i vi l ken intagit s encla :o t stadganden av allmän natur, av vilka de flesta 

äro gemensamma för samtliga i frågavarande l är oanstal t er . Mera det alj e -

r a de bestämmel ser äro utfär dade genom särskilda förordningar , bland and-

r ,a , ur.i ovann änmda t venne förordningar. 



o~9 
förevarande förslag till landskapslag 

tands kap snämnden s 
orn l 

ant1iqe 

styrelsens ror Ålands lat 
.. rne-d beaktande av n bushål 

hånsskolor ·lll' J la6~ 

.. 1 uppgJort i -huvudsak med ledning a 

f runhållna. fors ag, v :r-1~ 
la ovan r 8t8 

förordn-ingar samt f5rordningen angå.end 
1 qch tvenne e I åberopade ag - ata.t 

.. kild enskilda läroanstalter för huslig ekono"'~ 
understöd åt sars a -. i ä11 

• e 

den utfärdad den ,31 aec~mber 1929. Men även- Kungli~ Majestäts stadga, 

för statsunders,tödde: lantbruksundervisningsanstalte~ 1 Sverige, given 

den 21 juni 1940, har, beträffande stadgans aysni tt om lanthUShåJ.ls~ 

skola, tjä.T1at såsom föreb11.d till landske.psnä.mndens förslag under III 

Kap. undervisningen, 

I landskapsnärnndens 

lanthushållsskolorna i 

förslag förutsätt~s, liksom i . rikets lag, att \ 

la.ndskap_et _kunna tillhöra dels landskapet, del f 

enskilda personer eller sammanslutningar (2 ~) . Lagförslagets 2 f 2 m01 

innehåller den redan t'llre rikslegens tillkomst allmänt följde princ!• / 

pen, att läroanstalter, som erh!l+it landf'lkapsbidra.g till anläggnings• -

kostnaderna eller understBdjas med landskapsmedel, äro underkastade 1'1 

skapsnämndens kontroll. I sa!Pilla. syfte har 1 - lagförslagets 12 f, intagit 

noggranna bestämmelser om villkoren för erhållande av landskapsunderst 

Och rörande de olika läroanstalterna har dessutom bestämts, att 1and

skapsnämnden tillkommer att o··vervaka • i solll p 
s aväl landskapet t1 llhör g 

vat l anthushållsskola, 

Då privat lanthushållsskolas ekonomi ;;..., f 11 ~ 
..... synnerligen b~tyde lse u j 

skolan, vars 1 uppg ,ft liksom motsvarande 
skolors i riket, är 
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och allmännelig betydelse, har landskapsnä1Unden 1 sitt förslag (10 och 

11_ §~ ) upptagit understöd för alla ·de behov en dylik skola fordrar en-

ligt de ~runder, som äro eller framdeles bliva fastställda för motsva

rande läroanstalter i riket, liksom landskapsnämnden 1 förslaget uppta

git sådana övriga understöd, som 1 riket givas åt motsvarande läroan

stalter, såsom t.ex •. unper.stöd för lärares erhållande av pension, m. r1·,I 

Beträffande !ikets skolor för huslig ekonomi och ambulatorislrn sko

lor för huslig ekonomi st~dg_as, att dij.rest antalet elever i de förra. 

tyå år å rad understiger 20 och 1. de senare 1_2, prövas av statsrådet, 

huruvida skolorna, eller om de -äro privata, deras statsunderstöd skola 

indragas. Den, som helst pågot känner till förhållandena på Åland, för

står, att nämnda tal äro för höga och_ att, därest de ej kunna nedbrin

gas, detta betyder, att ya.rken fasta eller am0ulatoriska lanthushålls-

skolor, svårligen .kunna upprätthållas, vilk~t do~k med hänsyn till land

skapets isolerad~ läge och övriga_ samhälleliga förhållanden är absolut 

nödvändigt. Enligt lands~apsnämndens uppfattning bör däpför minsta e

levantalet i fast lanthusµållsskola, som enligt 6 ~ 1 förslaget jämväl 

kan ambulera, fastställas ti 11 1~ f fn re _sla~et _ jämväl av lanthushållssko· 

lans styrelse), i ambulerande -kurs till 8 och 1 ambulatorisk sruian till 

s. (46 o. 47 ~ ~ ) • 

Innehållet av övriga bestämmelser i landskapsnämndens förslag torde · 

icke erfordra :iågon särskild motivering, och får . landskapsnämnden förty 

på ovanframhållna grunder. förelägga Landstinget till antagande följande 
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förslag till landskapslag: 

"Förslag 

till 

l ö~thushå[lsskolor i landskapet Åland. 

landskapslag· om c,.u 

'1 a landstings beslut stadgas: 

I enlighet med P. an s 

I Kap. 

Organisation och ändamål. 

1 § • . 

Med lanthushållsskola avses { denna landskapslag fasta och ambulat); 

riska lanthushållsskolor 1 ' landskapet :Älånd .'· 

2 ~-

: -La.nthushållsskolor kunna ägas antingen av landskapet eller ock av 

enskilda eller sammanslutningar. 

Privata lanthushållsskolor, för vilkas inrättande beviljats land-

skapsbidrag eller vilka understc5dja·s med landskapsmedel, äro underkas 

tade landskapsnämndens kontroll. 

3 §. 

Nya la~thushål.lsskolo; k~~na !~rättas av . landskapet och dylil{a a-v 1 

privat natur ,övertagas av 1m,dskapet samt -enskiltia och sammanslutnin!r 

beviljas landskapsunderstlld för inrättande av nya lanthuahållsskolor /1 

1 den mån behovet så.dant påkallar och medel för varje sådant ändamål /
1 

blivit i landskapets utgiftsstat anvisade. 

4 §. 



052 

Fast lanthushållsskola har till ändamål att meddela kvinnor kunskap 

i grunderna för skötseln av ett lanthushåll samt att även i övrigt frä:!E 

ja verksamheten för höjan9et av den husliga ekonomin. Sådan skola står 

under landskapsnämndens inseende. 

5 ~-

Fast lanthushållsskola kan ägas . av landskapet, åländskt marthaför-

bund, åländsk lantbruksorganisation eller annat samfund av samma natur 

eller ock av e·nskild person. • 

6 ,. 

Skolkursen omfattar antingen femmår.)i~d~r , .. eller sju mimader. Åland-

skapsnämnden ~nkommer att på förslag av skolans direktion bestämma tid-

punkten för skolkursens vidtagande oeh ·avsltJ,tni,ng. -

Utom skolkursen i fast lantbushelhskola böra ano!'dnas ambulerande 

kurser i skilda komrnun~r s~m~ med landskapsnämndens begivande jämväl 

specialkurser, såvida eJ lan~~kapsn~den annorlunda beslutar. 

Ambulerande kurserna pågå minst ~ ;och hög·st 4 månader samt 

• _ specialkurserna. minst -två och högst åtta. veckor, och böra skolans lära-

re vid dem ~eddela. undervisning enligt landskapsnämndens anvisningar, 

sed~n .s~olans direktion häro~ ingivit förslag. 

7 f • 

Ambulatorisk la.nthushållsskola :tmr · till ändamål att meddela kvinnor 

·1 mindre bemedlade trakter efter fö;rhdll.,?ndene anp,rnsa.d kuns lrnp i :cär-

skilda göromål för skötseln av ett lanthushåll samt att v~cka intresse 
< 
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konornin• Säd.an skola stfu, under 1 

d n hUS ligEl e B.nda1r 
för häjandet av e ,oh, 

' ' 

nlim.ndens inseende. 

8 § • 

1 kan ägas av iländskt marta.f·· b 

lan thushållssko a o:r- un~ 
Ambulatorisk ~, \ 

i
sation eller annat samfund av samma natur e1, .. 

ländsk lantbruksorgan ~~~ 

ock av enskild person ■ 

9 §. 
11 

lanthu
shållsskola är i ~erksamhet minst nio månade!> 

0
"' / 

Ambulatorisk "I 

t tid icke 1 sin helhet till kursverksamhet en, skall 1 
året • .titgår denna 

åters t 2ende tiden till instrul{tionsverksamhet, 
l äraren använda den ~ 

h h .. gst nio månader. M d 
Skolans lärokurser omfatta minst tre oc O 9 lan11 

skapsnämndens begivande kunna även kortare kur ser anor anas. 

Skolan kan arbeta på samma ort högst två år i sände r. 

II Kap. 

Understöd, 

10 §. 

De i landskapet verkande pri va.ta fasta och ambulatoriska lanthus-

h ållsskolorna samt nyinrätt ade sådana tilldelas, förs åvitt de uppfylla, 
\ 

för dem fastställda villkor, årligt landskapsunderstöd till l ärares sJ,1 

extra ordinarie l ärares och befattningshavares avlönande, ålders- och -

fami l jetillägg , årligt bidrag till försäkringsavgifter för lärare i 

privat pensions - eller försäkringsanstal t samt för de årliga 'l.mderhål 

kostnade r, som i cke hänföra sig till avlöningar, enlig t de grunder, s 

J 
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i s ådant ru,seende nu ä~o eller framdeles varda fas t ställda för motsva-

rande l äroanstalter i riket. 

11 § I 

Ur anslag , som 1 landska pets utgiftsstat anr isat s för bestridande av 

de årliga underhållskostnader, som icke hänföra sig till avlöningar, be •i 

viljas läroans talt av landskapsnärrinaen enli p; t ae i 10 f omförmälda grun· 

der årligt landskap~bidrag till lokalhyra, samt ko s tnader för värme, lz 

se och städning, till anskaffande av undervisnings- och åskådnings- samt 

försöksmateriel, _ till underhåll av . trädgård , till underhåll och komple! 

t ering av bibliotek och inventarier, till annons- och postavgifter, 

till kansli- ~~h tryckningskostpader, till förflyttning av ambulatoris-

ka skolor och andra därmed jämförliga utgifter. 

Till andra utgifter fS:Sr av fasta lanthushållsskolor anordnade special: 

kurser än dem, som härröra .av avlöningen, beviljar landskapsnä.mnden ef- 1 

ter egen prövning landskap sunderstöd inom gränserna för landskapets ut-

~ 

giftsstat. 

12 ~. 

Privat lanthushållsskola erhåller lan dskapsunders töd på följande 

vi llkor: 

l) att skolan befunnit s vara av det allmänna behovet på orten påkal-

2) att skolan har til lfredss t ällende lokal er och erf or derli g under-

vi snings~ och a r be t smate riel s gmt för undervisningen nödiga anordnlngar 1 

I 

I 
I 
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3) att skolan följer godkänd undervisnings;.,. o_ch -~rbetsplan 
Sa_lll.t 

h~ 

minst så .många elever, somi· 46 och4'7 ·§§ stadgas; 

4) att skolans lärare· innehava stadgad kompetens; 

B) att,· 'då eleverna bo eller erhålla. kost i skolan, bostads""·· 
.i.otihå.J.1 

den och kosthållningen ä.:rot tillfredsställande ordnade; 

6) ått skolans egend.om·behörigen och oms'orgsfullt förvaltas; 

. 

7) att över. undervisningsmateriel, som med landskapsbidrag anakar~ 

~ 
f~ts, ävensom· över annan lösegendom ft:sree noggrann förteckning, även~ 

•som att sågda egendom, då skolan upphör, , tillfaller · landskapet; 

8) att i understöd erhållna .mede'-l. användas för de ändamål, till vu; 

ka de bli v1 t bevilja.de, och att tillåväntyrs- odisponeråiie understöd&-

belopp återbäras till landskapet. 

13 ~-

För anordnande till ·· av syn over och upprätthållande av praktik i lanj- --
, 

hushåll samt till understöd åt mindre bemedlade elever upptagas i land:_ 

skapets utgiftssta.t särskilda ans lag. 

III Kap. 

Undervisning .!. . 

14 ~. 

Uti fast lanthushållsskola. och även i ambulatorisk sådan skall, 

est landskapsnämnden e j 
Rnnorlunne fKrP-s'kr1ver, 1 numidsak meddelas 

dervisning i: 

1) närings - , f"d .. 
o oamnes~ och matlagningslära:-näring s ämnenas 
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egenskaper 9ch _q~ty.del~e~ ämnesomsättningen, översikt över födoämnena, 

deras sammansättning, näringsvärde och pr~s med särskild vikt lagd vid 

de inhemska lantbruksprodukterna, f6doämnenas sammanställning påmatse-

deln samt deras tillagning och förvaring. 

2) hem.mets e~onomi: jordbruksproduktionen och kvinnans insats däri, 

föreningsrörelsens betyd,else för jordbrukarna; varukännedom, produkter

nas användning 1 ~get · hushåll och förs äljning; beriu!]ets ekonomi, bud·• 

getberäkn,ingar, _ perflonliga rijkenskaper; 

3) hälsolära och barna.vård: människokroppens byggnad; personlig hy

gien, bo,stadshygien, arbets.~ygien; , för.flt.a_,_hjälpen vid olJcksfall, de 

vanligaste sjukdomarna, ,sjukvård i hemmet, barnavård, 

_4.) hemvArd: ,bostadens inredning och utrustning samt underhåll, in-

ventar.ier och deras vård, hemkultur, tvä~t, mangling, strykning; 

5) _}?.usdjurslära och mjölkhushållning: husdjurens anatomi och fysio-
, 

logi~ avel och raseri olika foderm~del; dera~ ~a.nunansättning, vij.rde och 

~nvändnipg,i husdjurens uppfödning och skötsel; ladugm-dshygien och sju~ 

vård; mjölkningsarbetets utföre.J7.de, mjölkens ~ammansättning, egenskape~ 

behandling och användning; 

6) trädgårdsskötsel: aen mindre trädgårdens anläggning; köksvä.xtod-

ling; odling av bärbuslrar och fruktträd; prydnadsväxter; trädgårds-

alstrens värde och användning; 

7) slöjd: sömnad och vävningi underhåll av lammet s inventarier, klä-

' 

der och dylikt, sömnads- och vävnadslära; 
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8) medborgarkunskap: staten och dess organ; Al.ands självstn, 
else 

samt dess beslutande och förvaltand:e organ, den borgerliga Och k 
Yl-~lt 

t dess beslutande och förvaltande organ; inkomst 
kommunen sam ~ och 

llt, 

giftsstater, skatter och självdeklaration, 

g) bokföring och affärskorrespo'ndens • 

15 J. 

Vid skolkursen i fast lanthushållsskola skall undervisningen å 
Syfta 

fördjupning och utvidgning av elevernas kunskaper i de ämnen, Vilka i 

1-

) 

- , l 
14 § angivas, särskilt 1 sådana ämnen, som fHr ·elevernas framtida Prak 

tiska verksamhet äro framför andra a~ betydelse. 

16 ~. -

Genom gymnastik och idrottsc:Svningar bör s~rJas ror elevernas sunda 

kroppsutveckling. 

på landskapsnämndens prövning må bero,· huruvida, då gymnastikunder~ 

' I 

visning av särskilda skäl icke kan anord~s, denna. undervisning må kun1 

-
na ersättas genom lämpliga kroppsövningar av annat slag. 

Eleverna böra dessutom beredas tillrälle till sfulgövningar. 

17 ~-

I 

I 
I 

Undervis ningen bör g1 vas en praktisk inriktning ~c'h i möjligaste m ' 

taga sikte på de kunskapsområden, som äro av väsentlig betydelse för I 

jordbrukets utövare. 

Undervi sningen skall, allt efter ämnets art, meddelas i form av 10 

t ioner och övningar, demonstrationer och exkursioner samt övningar i 
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förekommande lantmanna- Fespektive hushållsgöromål. 

Vid undervisningen böra, i den mån så befinnes lämpligt, sädana ar-

betsformer komma till användning, som kunna vara ägnade att befrämja 

elevernas självverksamhet. 

Likaledes böra, så långt detta är görligt, i fast lanthushållsskola 

elevernas medverkan tagas i an~pr-§k fö-r sMana uppgi.fter i fråga om 

ordningen och arbetet inom skolan, vilka kunna verka uppfostrande på 

eleverna och främja deras sedliga och sociala utvedkling. 

18 §. 

Undervisningsplan, upptagande kursens längd, lär arnas undervisning 

i olika läroämnen och ·de·t ungefärliga: antal lärotimm~r I soni skall ägnas 

åt varj1e ämne, fastställes av landskap,snämnden efter förslag av skolans 

direktion. Sådan underv~sningsplan skall lända till. . afterföljd för ett 

verksamhet sår om ej ändring däri blivit på direktionens förslag av , . 

landskapsnämnden fastställd. 

Vid rast lant.hushållsskola-s specialkurser meddelas undervisning i 

till skolans u.ndervisningsprogram hörande ämnen enligt av landskaps-

nämnden fastställd plan. 

IV Kap. 

r 
För e st åndare och lärare. 

19 f • 

sås om ordinarie l ärare anst ällas 
Vid fast lanthushållsskola skola 

Vilka vardera undervisa 
två facklära.re, 

i de ämnen landskapsnä.mnden på 
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l be stämmer• 
direktionens förs ag 

~ tort ·att inrättande av parallellkla 

x .... elevantalet s1:,1. s , 
ss er b 

.i:u 

er! I ~. 
d skolan, efter landskapsnämndens .Prövnln"' I 

ne s nödigt, kunna vi 
<> , in 

0~ 

för landskapets utglftsstat anställas extra ordinal:!e l ~ l 
gränserna 

"2-a~ 

. - kräves för undervisningens behöriga upprätth~, I 
till det antal, som 

"-J.lai 

de. 

Ärrer att på f~rslag av skolans direktion ·bl 

Ie.ndskapsnämnden -c 
and d · e, 

ordinarie lärarna utse en till föreståndare f~r tre år i sänder, L 

20 i • 

Vid ambulatorisk ·lanthushållssk1)la · an•ställes en ordinarie fackr· . 
ara) 

re, som tillika tjänstgör s ~som skolans f öreät~ndåre • 

. 

r mån ·av behov kunna -vid skolan anstälJ.as extra ordinarie lärare, 

21 § . 

Såsom kompetensvillkor fö:r lärarbefattningar vid fast ·och ambula~ /· 

tori sk lanthushållsskola er~ordras: 
1-

a) att vara fri från sjukdom och lyte, s om · göra den sökande olämpt 

för lärarkallet; 

b) att vara känd för hedrand·e vandel och äga den stadga i lcaraktä· 

ren, som ungdomens ledning kräver; 

c) att 1:fositta förmåga att enkelt och a1 t d i ninr 
re g meddela un erv s c 

d) . att hava ,av1a t l"" 
g ar arexamen vid statens institut för lärare i _ 

huslig ekonom1 och dessutom 
äga praktisk erfarenhet i hushållning på 

landet. 
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För lä.ra:r:_befattning i handarbeten fordras genomgången lärokurs 1 mel

l anskola och lära~kurs vid läroanstalt för handarbetslä.rare, st ående un

der statens inseende samt förfarenhet i klädnads- och linnesömnad. Till 

lärare vid ambulatorisk lanthushållsskola kan även antagas person, som 

eljest visa_t sig vara kompetent att meddela undervisning i det ämne, den-

ne anförtros. 

.22 §, 

Sa0 som kompetent fo··r · b ··tti d att s in befattning och p å grund därav era ga 

bibehållas i sin nuvarande lärarbefattning och erhålla,densammaxwtsva-

rande annan lärarbefattning äyensom § t adgad avlöning oavkortad skall an-

ses tidigare förordnad facklä.rare, s om vid denna landskapslags i kraft-

trädande med framgång verkat på underv~sningens för . huslig ekonomi om-

råde . under minst två år och för erhållande a.v sin befattning genomgått 
' 

sådan lärokurs, som e rfordras för motsvarande lä.rare vid rikets l äro-
• ,,, - '- \ V ' ' • '-" 

anstalt för huslig ekonomi, eller ock ådagalagt, att han eller hon an-

norledes på grund av. er farenhet förvärvat behörig kom2etens. För l är are, 

. som icke uppfylla dessa k ompeten:w illkor, mi t} ska f- avlöningen på samma 

sätt som i riket uti motsvarande fall. 

23 § • 

Ordinarie lärarbefattni~g vid fast och ambulatorisk lanthushållsskolu 

ans lås av skolans di r ektion lediE att sökas inom trettio dagari och bö-

r a ansökningshancHin-garna j ämte t J hnst: e fö r slag av direkt ionen insändas 

t ill l andskapsnämnden, som ti,11 befa ttningen förordnar en av de på. för-
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slag uppförda på två provår, eft;er vilken tid landskapsnämnden, Otn ,. 
ve,, 

"\1 

,bärande befinnes för befattningen lämplig, utnä.m..l'ler denne till O!'di 

lla~l, 

innehavare -av befattningen.• 

i OrdJ."nariter innehaft motsvl'l.::'e.nde befattn~ 
Sökande, eom ti d gare ~ 

ng, ~-

efter landskapsnämndens prövning även utan provår utnämnas t111 °'d!n,J 

i nnehev2.~e av befattningen. 

Extraordinarie lärare vid ovannämnda skolor förordnas till 
I 

Sina ber I 
-a~ 

ningar av landskapsnärnnden på framställning av vederbörana e skolas dire1 
Y., 

tion, 

24 ~-

Ordinarie lärare vid landskapet · ti llhöriS samt pri va.t fe.st och ambula'. 

tori sk lanthushålls skola ävensom extra. ordinarie lärare äga uppbära den 

avlöning, som är eller framdele:o varder beståfd för motsvarande befatt~ 

ningshavare vid rikets fas ta och ambulatoriska skolor för huslig ekonomi 

I övrigt · gäller beträffande de rättigheter och skyldigheter, som till 

'komme. ordinarie lärare vid landskapet tillhörig fast lanthushållsskola, 

vad om innehavares · av landska.psförvaltningen underlydande tjänster eller 

bP.f2.tt:,ini;lll, rät~igl.Pt.r..,., o~h skyl digheter är särskilt stadgat. 

Orcl:inarie lärare vi d privata lanthushållssko lor tillkommer ur de i lC 

~ omförmälda medlen ålders- och familjeti llägg enlig t samrna grunder, 

äi•o s t adgade beträffnnne l annP1<epets t,j änf't."' r e ller befattningar . 

26 §. 
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Under ti_den .mel_lan. fl;l..s:t 

lantt~~h~llsskolas 1ar·· oar· och ambulatorisk 

lanthushålls skola 8 verk~~m.~e~snerion 
. - er äro 1 ärA. ren.a k ldi s y ga att enligt 

landskapsnämndens r-· 
oreskrifter utöva. 

inSt ruktions- och · kursverksarnhet in-
' 

om lanthushållningens område eller 
utföra andra uppdrag för lanthushåll- , 

ningens befr~~j a~de. 

27 ~ . _ 

Ordinarie lä.rare id 
v fast lanthushållsskola åtnjuta semestf!' ledighet 

under två månader • 
om aret, julferien däri inberäknad, samt vid ambulato-

risk lan:tbushå.llsskola under högst ~re månader om året, inberäknat jul

ferien, på tider. som av vederho··rande di kt i 
, · ~ re ~oner bestämmas. 

28 J. 

Indragas l an dskapsunder1jtöden för privat fast samt ambulatorisk lant-

hushålls skola, anses lärarna. .ba va avgått från sina befattninga_r. 

I annat fall skall vid avgång iakttagas tre månaders uppsägningstid. 

29 ~ -

Har privat le.nthushållsskola försäkrat sina lärare i enskild pensions-

eller försäkringsanstalt f ör erhåll ande av pension samt begravningshjälp 

och delta.ger i erläggandet av . lärarnas årliga försäkringsavgifter, till

de la.s skolan för ändamålet av land ska t)Smedel årligt bidrag enligt de 

Som 1 S
ådant avseende för motsvarande läroanstalt utbetalas i 

grunder, 

riket. 

ankommer att godkänna pensions- eller försäkrings-
! landslrnpsnämnden , 

i dyl.7 l<: försäkring upptages. 
anstalt, var ... 
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. tillhörig fast lanthushålls skola 
- vid 1andskaP et ltQ,, 

Ordinarie 1i:irare •1, 

statsrådet gjord framställning, , 
ä.ronden hOS 0 l t v. 

land skapsn " på därom e:v 

delaktig i civilstatens 
Ch ·pupillkassa. 

änke-- o 

31 ~-

.. da resor i tjänsteärenden tillkom-
ämnden god.kan . ""uei:, "'• För av landskapsn ~1 

· · 1.. rna vid fast lanthushåll~ 
Q
'irekt ion för och ordfnar i e ar_a . . I , ~1~01, 

le mme.i:na i , 

·11 d för l andskapets tj·· 
d som ,äro gå an e ans te .. ,· 

e r sättning enligt de grun er' '"<I 

eller befattningshavare. 

32 § , 

Lärarna vid fast och ambulatorisk la.nthushållsskola underlyda i dicsi I -

linärt avseende landskapsnämnden • 

V Kap, 

Elever. 

. I 
Elev intages till fast och ambulatorisk lanthushållsskola av skolans 

33 ~, 

direktion på förslag av förest !l.ndaren , 

34 ~. 

För vinnande av inträde s åsom elev i fas t lanthushållsskola for dras 

av sökande: 

att hava fyllt sjutton år, 

att- vara Välfräjdad, 

att äga sund lcr oppskonstitution och vara fri fr l',n smi ttsa.m sjukdom, 

att hava genomgått högre folkskola eller innehava mot ,vnrande Jrunska'L 
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per, samt 

att hava erhåilit målsmans. eller förmyndares samtycke, om sökanden är 

omyndig. 

Ansökan om inträde skall vara av sökande egenhändigt skriven och stäl-

las till skolans direktion. ~id ansökan skole. fogas behöriga intyg för 

styrl{ande av_ att sökanden uppfyller inträdesfordringarna • 

35_ §, 

För att vinna inträde .s~som elev vid ambulatorisk lanthushållsskola 

fordras av söken de : 

att hava fyllt sexton år, 

att, vara välfräjdad, 

att vara fri från smittsam sjukdom, 

att hava genomgått folkskolkurs, samt 

att hava erhållit äålsmans eller förmyndares samtycke, om sökanden är 

omyndig, 

Enligt föreståndarens prövning kunna tillelever antagas sökande, vil-

ka icke fyllt sexton år el.~er icke genomgått folkskolkurs, men vilka dock 

anses kunna följa med undervi.sningen. 

36 § , 

Elev vid fast och _ambulatorisk lanthushållsskola bör vid inträde i 

skolan erlägga elevavgift, vars belopp fastställes av landskapsnämnden på 

. fr amställning av skolornas d1~ektioqer, samt därjämte av resp. direktion 

be~tämd skälig ersättning för bostad, lyse, värme och kost. 
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l underlyder skolornas ordningsstaa 

Elev vid ovannämnda sko o1· ge.r, 

37 §. 

fulla tändigt genomg ätt skolkurs i fast· Ian thushålls sko i 

Elev, som 
a ~I 

ler av skolan anordnad specialkurs eller fullständigt genpmgått ku:rs i . 

I 
ambulatorisk lanthushållsskole., -erhåller vid lärokursens avslutning bet, 

en·ligt av landske.psnämnden _fastställt formulär, 

VI Kap. 

Direktion, 

38 §. 

Fast lanthushållsskolas verksamhet övervakas närmast av en direktion 
I 

bestående av tre personer, till vilken skolans ägare , eller I om denna ä, 

ges av landskapet, landskap.snämnden för tre år 1 sänder utser en ordina 

rle medlem ech en ersättare samt åländskt marthaförbund eller åländsk 

lantbruksorganise.tion på landskepsnämndens uppmaning like.så fBr tre år 

i sänder en ordinam medlem och en ersättare. Såsom tredje medlem i di• 

rektionen ingår skolans föreståndare eller vid förfall för honom eller 

henne dm andre ordinarie läraren. 

39 §. 

Ambul a torisk lanthushållsskolas verksamhet övervakas ·av direktionen 
1 

för den organisation, som äger skol an . Det loka la öv ervakningsorganet tr 

göres av en s tyre l se , till vilken. skolans ägare utser tv å ordinarie me d• 
. l 

l emmar och två er:., ättare för den t io skolan verkar p å or ten. S åsom tre di 

ordinarie medlem ingår i styrel sen skol ans föreståndare • 

L 
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:{l.I Kap. 

Särskilda bestämmelser. 

40 §. 

Direktionen för 1 t 
an hushållsskola b'o·r till 1 andskapsnämnden å tid, som 

denna äger bestämma 1 .. 
-. ' nsanda r_ esp. skolas inkomst- och utgiftsstat för 

följande år. Skola tillk 
. ommande landskapsunderstöd fastställes inom grän-

serna för land ska.pets inkomst- och utgiftsstat av landskapsnämnden, vilken 

på rekvisition utanordnar detta till skolans direktion i sfulana rater, som 

av skolans utgifter f'orutsättas. 

41 i• 

Redovisning över anslag, som beviljats landskapet tillhörig lanthus-

hållsskola, avgives till landskapsnä.mnden. 

För privata lanthush~11sskolor beviljade landiokapsunderstöd ut anordnas 

till skolornas direktioner och äro nämnda direktioner ansvariga för att 

landskapsunderstöden användas till för skolorna föreskrivna ändamål. ·ö-

·ver understödens användning pöra direktionerna avgiva redovisning till 

landskapsnämnden. 

42 f • 

Lanthushållsskola skall i enlighet med av landskapsnämnden meddelade 

b 1 ·0·ver användningen av landskapsunderstöd och över 
anvisningar föra o { 

skolans övriga inkomster och utgifter samt årligen före ut~ången av feb-

ruari månad till lanöskapsnämnnen insända ntarag; ur bokslutet, utvisande 

d r stödets användning för de särskilda ändamålen, så 
j ämväl landskapsun e 
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a· visningsmateriel och de övriga inventari 

ock förteckning över den un er 
et,' 

. d lenclskBPsunnerstöd anslrn:f'fats. 

som under redovisningsåret me 

43 ~ • 

t vid privat fast och ambulator18,_ 

Oc
h övriga inkoms er 

.t\ 

Elevavgifterna 

.. . 1 o dana utgifter, för vilkas be stridanct I 
lanthushållsskola anvandas til sa 

e 

beviljats eller för vilka 1andskapsunderstödet ic 

landskapsunr. erstöd icke 

förslAr. 

44 §. 

över undervisningsmateriel och annan egendom, som till privat fast lan, 

hushållsskola och ambulatorisk l.anthushållsskola. anskaffats med landskaps 

medel, skall föras noggrann förtecknin~ • Sålunda anskaffad egendom till-

. 
faller vid nämnda skolas upphörande landskapet utan· erästtning • 

45 ~. 

Befinnes privat lanthushållsskola, som åtnjuter land ska.psunderstöd, i c 

uppfylla de 1 12 § angivna villkor eller eljest icke motsvara sitt ändamål 

äger landskapsnämnden besluta om landskapsund erstödets indragning samt .) 

färda be stämmelser därom, i vilken ordning indragningen bör ske. 

Om indr agning av landskapet 'tillhörig lanthushållsskola äger likaså l a/ 

skapsnämnden besluta. 

Elevant a l et vid fast l anthushAllRskola skal 1. u tgHra minst tolv . Vi d av 

, så dan skola anor dnad ambulerande s kolkurs 
skall antalet e l ever vara mins 

åtta , därest landskapsnämnden 
i cke i särskilt fall prövar annorlunda läro 
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11gt. 

Under stiger antalet elever vid nämnd skola två år å rad tolv eller mot-

svarar skolan icke eljest sitt ändamål, pröve landskapsnämnden, huruvi da 

skolan eller, om den är av privat natur, densamma tilldelat landskaps-

understöd skall indragas •. 

47 §. 

Antalet elever vid ambulatorisk lanthushållsskola skall utgöra minst 

åtta. 

Har elevantalet vid nämnd skola .två år å rad i me de:J.tal understigit åt-

ta per lärokurs eller motsvar ar skolan eljest ej sitt ändamål, pröve land 
l 

skapsnämnden, huruvida det åt skolan ooviljade landskapsunderstödet sl<all 

indragas . 

48 ~ -

För såväl fast som ambulatorisk lanthushållsskola skall av vederbörande 

direktion uppgöras f ör slag tilJ r eglemente samt or0ningsstadga, i vilka 

ingå närmare bestämmelser om direktionens, föreståndarens och l ärarnas å-

ligganden, samt om elevernas rättigheter och skyldigheter. 

49 §. 

Denna landskapsl ag träder omedelbart i kraft" . 

Mariehamn den 2 februari 1944 . 

På landskap snämndens vägnar: 

D 


