Å 1 a n d s
N~ 5/1S51.

1 a n d s k a p s n ä m n d s

framställning till Ålands landsting med förslag till landskapslag om läroplikt i landskapet Åland.

•

Sedan Landstinget 1924 antagit rikets lag om läroplikt och
därtill

~ örande

verkställighetsföreskrifter a tt med

s ~ rskilda

ändringar gälla i landskapet, och Republikens President förordnat, att land skapslagen skall förfalla, enär Landstinget ansetts
hava överskridit sin lagstiftningsbefozenhet, har något nytt initiativ t.ill läropliktslae; i landskapet icke te.gi ts från landskapsmyndigheternas sida.

Föreskrifterna i rikets lag, som till

I

sin natur är en s.k. blandad lag, hava på grund av förhållandenas
tvång tillämpats i sin helhet i landskapet, ehuru blott de delar av lagen, som underligga rikets lagstiftningsbefogenhet,
borde anses vara inom landskapet självständigt gällande.

På

förslag av landskape,ts folkskolinspektor har landskapsnämnden,
i anseende till de

m::~.nga

ändringar rikets lag genomgått under

årens lopp och särskilt med hänseende till genomförandet av
det sjunde skolåret i folkskolan, beslutat uppgöra förslag till
landskapslag i ämnet.

En ingående rekapituLering av stadgandena

'

87
Hänvisande till förestående får landska""'sn··
~·
amn d en vördsammast
i lagen torde vara onödig, då läroplikten och dess genom:förande
förelägga Landstin0aet till
re_dan äro helt inarbetade i det ·allmänna medvetandet.

Här :inå

anta 0
~ande

ne dans tQe.ende

L a n d s k a p s ·l a g
blott i korthet som motivering till förslaget anföras följande:
om läroplikt i landskapet Åland.
Den föreslagna lands.kapslagen är indelad i fyra kapitel, det
\

I enlighet, med Ålands landsti"ngs b es1 u t stadgas:
sista innehållande till huvudsaklig del stadgandena i verkstäl1 kap.

lighetsförordningen till rikets läropliktslag.

Den bygger, som
Om läroulikt i allmänhet.'

naturligt är, nästan helt på rikslagstiftningen.

Där avvikel1

§.

ser gjorts, gäller det dels stadganden, som betinga sig av land
Barn i landskanet
~l
...
• an d , vilka icke äro utländska medborgaskanets särställning, dels s8.dana av dispositiv natur, som unde
..i:

•

re, äro underkastade läroplikt enli'gt d enna landskapslag.
ligga Landstingets lagstiftningsbehörighet.

Föreskrifterna beAngående andesvaga barns l""arop 1 irt
1 stadgas särskilt.

träffande unclervisningsspråket i lagen den 11 augusti 1922 innehållande särskilda stadganden r .örande lands1capet Ålands beLäroplikten avser inhämtande av det m"J"tt
a·v kunskap och f ärc
folkning, samt bestär1ID1elserna i överenskommelseförordningen det 27 juni 1924 angående ordnandet av

un~ervisningsväsendet

dighet, som. i folkskola meddelas.
i lan
Undervisningsspråket i av . 1 ancscapet
l 1
· understödd folkskola

skapet Åland beträffande riksmyndigheternas inspektionsbef ogen·
.skall vara svenska.
heter äro i förslaget beaktade.
lan har

•

i

.r>··

~ors

1

Angående den sjuåriga foDrnlco

t på folkskolinsnelctorns initiativ införts et
age
_

3 §.
Läroplikten inträder vid hösttermi·nens b örjan det kalenderår .

'

sådan fördelning av årsklasserna, att de två lägsta i regeln
under vilket barnet fyller sJ·u år, och upphör vid vårterminens
hänföras till lägre skolan och de fem återstående till högre
e 11 er i· f a 1 1
slut det år, under vilket barnet fyller femton CJ.r,
.<!.
skolan.

.. O!lo
frBo
det kunskap smått och den färdighet, ~om i 2 § stadgats, ·icke

anordnat särundervisning, på sä tt i 12 § stadgas, vare dessa

uppnåtts, sexton år.

pliktiga a t t däri t aga del.
..·

Den i föregående moment nämnda tid för läropliktens full'göran

. Av annan synnerlig orsak vare skolföreståndare berättigad

må framskjutas ett år, där barnets målsman eller folkskolans di ..

att, på ·a nhållan . av barnets mål_s man, medgiva befrielse från

rektion prövar det för barnet nyttigt.

läroplikten för högst en månad samt med direktionens bifall för

Utan avseende å dess ålder skall barn anses hava fullgjort
sin läroJ;Jlilft så snart dets~mma erhållit avgångsbetyg från
folkskolan eller annorledes inhämtat motsvarande mått av

kunska~

högst en lästermin.
Angående befrielse från religionsundervisningen är särskilt
· stadgat.

2 kap.

och färdighet.

Om. läropliktens fullgörande.

4 §.
Befrielse från läroplikten

m~.

beviljas barn för kroJ;Jpslyte

eller svag hälsa i den mån, som a.v läkare prövas nödigt.

,Kan

Läroplikten bör av barn fullgöras i folkskola, därest ej

intyg av läkare ej utan större svårighet anskaffas, ankommer

barnet erhållit motsvarande undervisning i annan skola eller i

frielsen å vederb6rancle folkskoldirektions prövning, för så

hemmet.

6 §.

vitt befrielsen icke gäller hela skolgången under längre tid än
en termin, i vilket fall barnet . skall på kommunens bekostnad un-

tiliräckligt antal folkskolor, så förlagda, att Barnen i allmän-

dersökas av läkare.
För bristande fattn:i,.ngsförmåga må barn, med folkskolinspektors begivande, av direktionen i erforderlig utsträckning befri •
as från läropliktens fullgörande.

I varje kommun skall för läropliktens fullgörande finnas ett

Där ' kornmun för s å dana barn

het icke hava från hemmet längre väg till folkskola i eget distrikt än fem kilometer.

I enlighet härmed bör distriktsindel-

ningen för folkskolorna i , 1andskommunerna granskas och bör här-

vid beaktas, att av sådant till två eller flere 'kommuner höran de
bosättningsområ de, som 1.cke lämpligen kan fördelas på
1

övri~a

finnes minst det antal skolpliktiga barn, som enligt denna
landskapslag förpliktar kommun till inrättandeaY folkskola.
\

skoldistrikt inom vederbörande kommuner, skall bildas ett sär-

Med beaktande härav må distriktsindelningen i dessa kommuner

skilt skoldistrikt.

justeras.

7 §.

Kommunens beslut i ärendet bör av landskapsnämnden oförändrat godkännas eller förkastas, i vilket.senare fall landskaps-

Folkskolan utövar sin verksamhet antingen som fullständig ·

nämnden äger, med angivande av skälen för förkastande samt med

folkskola, vilken indelas i lägre och högre fo.lkskola, eller

nödiga anvisningar, återförYisa ärendet i och för uppgörande

såsom folkskola med förkortad lärokurs.

inom viss tid av ny ändamålsenlig distrilctsindelning, och äger

Fullständig folkskola omfattar sju årsklasser, av vilka de

landskapsnämnden därefter avgöra frågan i enlighet med före-

tvenne lägsta bilda den lägre och de fem högre

skrifterna i denna landskapslag.

högre folkskolan.

, Fastställd distriktsindelning kan ändras i samma ordningo
Uti kommun, där landskapsnämnden finner det i följd av geogra

~rsklasserna

Folkskola med förkortad lärokurs har ävenså

sju årsklasser, men arbetar med en lärare, sålunda att en del
'

av läsetiden användes till undervisning på de två lägsta och

fiska skäl möta stora svårigheter att fullgöra den i första mo-

den andra, delen på de fem högre årsklasserna.

mentet stadgade skyldigI1et, vare inrättandet av folkskolor be-

typen meddelas f ortsättningsundervisning under ett års tid.

roende av kommunens prövning, dock så, att det åligger kommun
att ofördröjligen vidtaga åtgärd om inrättande av folkskola i
distriktet, eller, därest inom kommunen finnes ett sarnmanhän:~ anJ

den

I vardera skol-

Med _lanclskapsnämndens tillstånd kan i fullständig folkskda
tredje klassen tillfälligt överföras till lägre folkskolan.
Den högre folkskolan är alltid fast.

Lärotiden i densamma

område, till storleken motsvarande i första momentet angivet s k

är trettiosex veckor per läsår, dock må eleverna på de två

distrikt på sagda område, såframt inom distriktet eller området -

eller tre .högsta årsklasserna under hösten, då lantbruks- eller

ningsklasser, som
andra till befolkningens stadigvarande näring sfång hörande

huvud~akligen

avse utbildning

brå d~

ka livet, och i vilka undervisning meddelas om dagen.
<...>

skande arbeten sådant påkalla, _genom direktionens beslut bfi.friMed lanclskapsnämndens begivande kunna i särskilda fall avvi~s från skolgång för högst femton dagar av skolarbetet. · Likaså

kelse göras från bestämmelsen rorande
··
undervisningens meddelanmå i lägre folkskola med en lärare enligt' direktionens beslut
de om dagen.
en klass helt eller delvis undervisas ensam under högst tre
I

varje folks1::ola :på landet skall läsårsvis enligt av inspek- ·

veckor i början av läsåret, varvid övriga elever åtnjuta ledigtorn god~änd plan meddelas fortsättningsundervisning under minst
het.

Direktionens beslut skall ofördröj\ligen delgivas inspeketthundra,iimmar, såframt sammanlagt åtmin<>tone
,·~itta läroplikt
....

torn.
underkastade eller frivilliga deltagare anmäla sig.
Den lägre folkskolan är antingen fast, i vilket fall

Är antalet

lära:~en

del tagare mindre, anor:dne kmnmun,
såvi· tt det·i-a
_
" me d t i· 11··ampning
§,rbetar inom ett eller också turvis inom två distrikt, eller
. av sttldgandena i 10 § 1 mom. i avseende å , de fortsättningsunderambulatorisk, varvid läraren är i' verksamhet turvis å två orter
visning underkastade är mö J li .a·t, fo··r dessa un d ervisning vid
0

0

inom skoldistriktet.

Lärotiden är trettiosex veckor, om läraren
folkskola i något annat distrikt.

Finnes ej möjlighet därtill

är i verksamhet å en undervisningsort, samt adert@n veckor, om
och är antalet deltagare minst fem, skall fortsättnin g sundervisläraren arbetar å två undervisningsorter.
ning meddelas vid folkskola i eget distrikt etthundra timmar
Folkskola med förkortad lärokurs är alltid fast.

Undervis. under läsåret.

ningstiden i densamma är fyratio veckor.
Vid beräkn9-ndet av det för den i·

fo··re 0
t;J'c'~ende
:t

moment nämnda fort

Den egentliga Iolkskolan är sexårig, därest kommunen anordsättningsundervisningen tillkommande arvodet anses tjugofem fort
nat tvåårig dagfortsättningsundervisning.
sättningsundervisningstimmar motsvara
den i 21 § l·an.d sxaps
l
1 agen
,
r

8 §.
· om kostnaderna för folkskolväsendet stadgade veckotimmen.
I Marieharnn skall finnas till folkskolan anslutande fort sät t•

9 §.

--

. för denna r ä tt m.å :mål9,mannen dock kunna erbjudas til,lfälle att

I distrikt, där antalet barn, viika böra i högre folkskola in~
tagas, uppgår till minst

tjugofem, skall finnas högre

folksko~

temporärt under ett helt läsår i s änder l å ta barnet besöka aru.1an
folkskola i kommunen eller skola i främmande kom.mun, såframt ej

la samt, om antalet barn, som böra i lägre f olkslcola intagas,

barnets väg till skolan

uppgår till minst tolv, en därtill ansluten lägre folkskola, som

kommun

arbetar trettiosex veckor av året.

undervisning i deras eget distrikt.

Där antalet barn, som böra i högre folkskola intagas, under- '
stiger tjugofem samt fullständig folk skola icke av kommunen i
"distriktet inrättats, skall undervisning i folks.kola med förkor-

komm~r

att överstiga fem kilometer eller

enligt 9 § 3 mom. är pliktig att för barnen bekosta

Målsman är des cutom berättigad att under iakttagande av stadgat förfarande sätta 'barn i annan folkskola i samma kommun, för
såvitt därav icke föranledes indragning av landskapsunde r stödet
för avlönande av lärare inom det egna distriktet eller ock in-

tad lärokurs meddelas.
· Är hela antalet barn, som böra i högre och lägre folkskola

rättande eller uppeh1llande av elje~t onödig tjänst i det andra

•

intagas, mindre än tjugo, vare kommun likväl icke pliktig att
för dem bekosta undervisning i deras eget distrik t , men å ligge
densamma att dock bidraga till deras skolgång i ett annat

distriktet

eller . ans~affande

av extra byggnad.

I f ol1';:skola inom främmande kommun må barn av målsman sättas,
såframt motsvarande antal på kommunens område bosatta barn samtidigt kommer att besöka folkskola i må lsmannens egen kommun

distrikts folkskola.
10

eller om den främmande kommunen därtill sam.tycker.

§.

Barns målsman, vare sig han är finsk medborgare eller icke, ~

Barn från

främmande kommun vare kommunen dock ej skyldig att intaga i sin

låta i lärpplikts ~ldern varande barn, som ännu icke genomgått

sltola, om i följd därav ny lärartjänst måste inrättas eller el-

folkskolas lärokurs, avgiftsfritt besöka skola i det distrikt,

jest överflödig tjänst uppehållas eller ock extra b,:rggnad an-

där han är bosatt eller vistas för arbetsförtjänst.

skaffas.

I stället

'

:B'.,olkskoldirektion ä ger föra förteckning över läroplikt under-

11 _§ ·~

, I högre folkskola må .icke f1ere än fyratio

eleve~

Atnjuta

kastade barn inom d is.triktet, för vilket ä ndam2.l vederbörande

samf."illd undervisning, ej heller flere än trettiofyra i lägre

prästerskap, försarnlingsförest å ndare och den, som för civilre-

folkskola.

gister, äro pliktiga_,att lämna nödiga uppgifter.

Överstiger antalet baFn, som skola samfällt undervisas, ovan..
nämnda tal, må -kommunen vid skolan anställa flere lärare eller

15 §.
Försummar målsman sin skyldighet att låta barn regelbundet
~ ,..

besöka skola, eller ombesörjer han icke för detsmma motsvarande

dela skoldistriktet.

undervisning, skall direktionen arunoda målsmannen att fullgöra

12 §.
Sedan Mariehamns invånarantal stigit till minst tiotusen,

sagda skyldiget samt, där han icke låter sig därav rätta, an-

vare staden pliktig anordna särundervisning för de i 4 § 2 mom.

rnäla honom hos allmänna åklagaren till åtal inför domstol

omnämnda barn.

eller hos socialnämnden för åtgärd.
Finner domstol målsman förvunnen om sådan försumlighet, döme

3 kap.

Om övervakande av lärouliktens fullgörande.

honom till högst femtio dagsböter.
,16 §.

13 §.
Folkskoldirektion skall under inspektors och landskapsnämn-

Läropliktigt barn må icke intagas såsom elev i s å dan skola,

·dens inseende hava vårdnad därom, att inom dess distrikt läro-

i vilken undervisning icke meddelas under lika mAnga veckotim-

plikten fullgöres i enlighet med denna

landska;~slag.

Denna omvnrdnad kan av kommun i vissa avseenden överlåtas å
en särskild nämnd eller annan kommunal' rnyndigheto

14 §.

mar och lika många läsår som på folkskolans motsvarande stadium.
Landskapsnämnden äger övervaka, att jämväl andra än kommunala skolor, i vilka meddelas för läropliktens fullgörande erforderlig undervisning, förutom att de uppfylla i 1 mom. föreskriv.

inom förelagd tid låta tntaga barnet i skola.

na villkor, även i övrigt· fylla sitt ändarnål.

l·f älsman, som icke 2.tnö jes med direktionens beslut, äger rätt

17 §.
Åtnjuter barn för fullgörande av sin läroplikt undervisning

på annat sätt än

i

att hänskjuta ärendet till vederbörande inspektors avgörande. .

18 §. '

folkskola inom eget distrikt, vare barnets

målsman pliktig att vid ingången av varje läsår därom anmäla·
hos direktionen f~r vederbörande folkskola saIDLt, därest den
barnet meddelade undervisningen icke står under lanc1skapsnämndens inseende, vid utgången av varje läsår till folkskoldirektionen insända av kompetent person utfärdat intyg över arten
och omfånget av barnet meddelad undervisning.

I brist på in-

tyg, som kan godkännas, åligger direktionen att i
ende låta anställa förhör med barnet.

sådant avse-

Finner direktionen så-

dant nödigt, våre berättigad att låta verkställa förhör vid
slutet av varje lästermin.

Förhöret må verkställas av barnets

lärare i närvaro av en av direktionen utsedd kompetent person.
Med kom1)etent person avses i denna paragraf kompetent lärare

Varje lanc1skommun bör efter överläggning med inspektor uppgöra och till landskapsnämnden i ,avseende å f::istställelse insända
i överensstämmelse med denna landskapslag

Befinnes det att hemundervisningen, oaktat påminnelse, icke
motsvarar sitt ändamål, må direktionen ålägga målsmam1en att

plan angåen-

de ordningen och tiden för grundandet av folkskolor och angående
antalet lärare samt beträffande läropliktens verkställande.
Kommunens beslut i ärendet bör av l an cL:;kapsnämnden· oförändrat
godkännas eller förkastas, i vilket senare fall lanclskapsnämnden
äger, med angivande av skälen för förk a standet samt med nödiga
anvisninEZ·ar, återförvisa ärendet i och för UJ?pgörande inom viss
tid av ny ändrunålsenlig plan och avgöre landskapsnämnden därefter
ärendet i noggrann överensstämmelse med landskapslagens föreskrifter.

19 §.

vid högre folkskola eller, om barnet befinner sig på lägre folkskolans stadium, även kompetent lärare vid lägre folkskola.

up :~ gjord

A.~ses

~ingen

avvikelse från bestämmelserna angående distriktsindel-

vara i följd av lokala eller andra förh å llanden i enskilda

fall nödvändig, ansöke kommunen därom hös landskapsnämnden.

-

'

~

~.

.

_! !f-102

.!

20

sakligen drager försorg om b a rnets vård och uppfostran.

§.

4 kap.

Uppgår antalet gosselever vid högre folkskola til-1 minst ett-

Verk s tällighetsföreskrifter.

hundra, skall i skolan finnas en särskild larartjänst för g ossar-

22

nas slöjdundervisning. · särskild lärare bör även finnas för flic-

Direktion för folks k ola på landet äger årligen före den 1 au-

kornas handa rbetsundervisning, om flickelevernas antal uppgår

gusti uppgöra förteckning över alla de bqrn , som äro bosatta inom

till minst etthundra.
I kommun, där minst femtio fl i ckelever komma i å tnjutande av

deråret fyllt eller fylla minst sju o?h högst sexton är.

s&dan undervisning på aftonen, skall finnas särskild

Fmr denna förteckning bör direktionen , i god tid införskaffa

lärartjänst i huslig ekonomi.
Mindre kommuner böra gemensamt anställa lärare i huslig ekonomi, så att behovet av s å dan lärare blir pä motsvarande sätt

skoldistriktet eller jämte sina på arbetsförtjänst varande föräldrar uppehålla sig därstädes och vilka under det löpande kalen-

forts ä ttning sundervisning på dagen eller dä r minst tio skolor
meddela

§.

ti l~

nödiga uppgifter från vederbörande prästerskap, föreståndare för
dissenterförsamlingar och myndighet, som för civilregister, samt,
för så vitt beträffar de barn, som endast tillfälligt vistas

godo sett.
Bägge lärarna vid fullst ä ndig folkskola med tyå lärare böra vara lärare vid hö gre folkskola.
21

§.

Vad härf'örinnan stadgats angående högre folkskola, skall i
tillämpliga delar lända till efterrättelse j ämväl med avseende å
lägre folkskola och folkskola med förkortad lärokurs.
Med barns målsman avses i denna landskapslag den, som huvud-

inom distriktet, av polismyndigheterna.
Denna förteckning skall under årets lopp i mån a v behov komple
teras.

23 §.
Direktion för folkskoia på landet å ligger medelst anslag på
lämplig plats i distriktet eller på annat lämplig t s ä tt uppmana
alla inom distriktet bosatta eller där på.arbetsförtjänst sig

•

/

, uppehållande målsmän för läropliktiga barn a tt me'ddel~, hu:i::Y. de
ämna draga försorg om f,ullgörandet a v sina myndlingars

J

.

läroplikt , \ _

Eleverna oöra om vå ren deltaga uti ist åndsättandet av skolans
trä dgå rd ä ven om vårterminen dä rförinnan

26 §.

varefter akla läropliktiga barn, om vilkas undervi sning icke på
annat sätt dra ges försorg och vilka icke erhå lla befrielse från
läropliktens full görande eller anst ånd därmed, kallas att infinna

~vslutats.

folksko~as

Av

med förkortad lärokurs arbetstid, som fortgår

fy_rtio veckor och vid.tag er under förra delen a v augusti samt
slutar i mitten av juni, skola sjuttio arbetsdagar anvä ndas till

sig i skolan.
24 §.

Alla i ovannämnda förteckning upptagna dövstwnma och blinda

undervisning i de två lägre årsklasserna och den 9.terstående
arbetstiden till undervi s nin g i de fem högre å rsklas r:;erna.
sistnc~:rnnda

Unde r ..:

barn vare direktion pliktig att ofördröjligen an.mäla hos land-

visning i de

skapsnä:rnnden, vilken, dä rest icke samtidigt meddelats, att barnet

till eftermiddagen om hösten och våren, v a rvid nä rma st undervis-

på annat sätt kommer att erhålla tillfredsställande undervis-

ning i träclgå rds i.o kötsel kommer i f:r:åga.

27 §.

ning, äger hos rikets skolstyrelse anhålla om uppgift på, i vilken
inrä ttning envar av dem . skall intagas, samt därom ru1derr ätta di-

Dövstumt eller blint barn, som icke på annat sätt erhåller · ru1dervisning, skall på landskapets bekostnad på utsatt dag sändas
till i 1 mom. nämnd anstalt.

25 §.
Läså ret vid fullst ä ndig folkskola vidtager på landet sena st den
1 september.

Ijäsåret vid

fo ~ kskola

ferier, vilka skall

rektionen.

å rsklasserna kan v:i,d behov även förläggas

ställes

julferiern~s

vaJ'.~a

på landet delas i två terminer a v julmi"nst

l~ng d

a~
, U erton

d a.o·
~rO
a L•

I Mariehawn f a st-

genom reglementeo

Påskferierna skola .fortgå fr ån torsdagen före påsk å tminstone
_till följ ande m2ndag , sagda da gar medräkna deo
Vid h ögre folkskoJ.a och vid lägre folkskola
med trettiosex
I
veckor~

arbetstid på sarnm,.a s_t ä lle, bör därutöver givas sportlov ,

som omfattar minst _fyra söckendagar och begynner tidigast den

.

t; fJ .t

· 1oa

25 februari och senast den 5 mars eller i se.rskildtl fal'l. med
inspektors begivande även senare, eller bör
nas.

friluftsda~ar

I1ikväl mA
~

av sportlovet hälften, dock ej över tre dagar, inräknas i arbetstiden, där skolans 18.rare i enlighet med av landskapsnämnden
meddelade anvisningar under motsvarande tid leda elevernas sport.
Friluftsdagarna inräJr..nas i den ordinarie arbetstiden.

§.

Lärare vid högre folkskola och folkskola med förkortad läro-

~rs

omfattande högst fyra dagar, e.nordnas.

övningar.

29

anord ..

Vid reducerad fo'1kskola kan sportlov eller friluftsdagar,

Ferierna skola avräknas från skolans arbetstid.

30-36·

är skyldig att undervisa högst 32 timmar i veckan,

fortsätt~

ningsundervisningstimmarna däri inberäknade.
Lärare vid ,lägre folkskola bör vid sidan av sin egen tjänst i
mån av behov undervisa högst fyra timmar i veckan vid högre folkskola eller fortsättningskl.asser, för så vitt han prövas vara
kompetent att meddela såäan undervisning.

30 §.

Närmare anvisnil1gar om friluftsdagarnas anordnande gives av

Då elev i folkskola till fo··1J·d av sjuk,dom eller annat giltigt

landskapsnänu1den.
Inom i denna paragraf stadgade gränser fattas beslut angående
ferierna J)å landet av direktionen, å vars beslut skall utverkas
inspektorns stadfästelse, och i Marieharnn på framställning av
inspektorn jämväl av direktionen.

28 §.
Veckotimantalet i folkskolans första klass ä.r 20-24, i andra
klassen 24, i tredje klassen 28-30 samt i fjärde, femte, sjätte
och sjunde klasserna. 30-32.
Veckotimantalet vid fortsättningsundervisningen om dagen är

förfall

underl~tit

att infinna sig i skolan, är barnets målsman

skyldig att snarast möjligt, helst samma da-9·,
underrätta 1 e_raren
..
l:J
om orsaken till

eleven~

uteblivande.

Ingår icke sådan anmälan inom tre dagar och infinner sig barnet' oaktat målsmannen blivit därom uppmärksarnrnad av läraren,
icke i skolan eller förefinnes eljest anledn:ing därtill, må någon
medlem av direktionen eller annan av direktionen utsedd lämplig
person' då han blivit om förhållandet imderrä ttad, förskaffa sig
upplysning om orsaken

~ill

uteblivandet och, därest giltigt skäl

l

- I

icke föreligger, förehålla målsmannen, därest 'hari antråftas,
hans plikt med hänsyn ·till barnets skolgång.
Fortsättes eller upprepas sådant uteblivande utan orsak,
anmane direktionen den skyldiga antingen muntligen, efter det
han til1'kallats, eller genom bevisligen till hans hem sänd skrivelse att fullgöra sina förpliktelser.
Om såväl muntlig som skriftlig arunaning skall a.nteckning göra
i direktionens protokoll.

Uti den plan, som .landskommun jämlikt 18 § i denna landskapslag bör uppgöra angående ordningen och tiden för &rundandet av
folkskolor, ölcandet av c=.ntale t lärare samt läropliktens genomförande skola följande omständigheter beaktas:
1) bestämmandet av tidpunkten, då varje distrikt skall förses
med nödiga skolor, med angivande, skilt för varje distrikt, huruvida där till en början bör .inrättas lägre folkskola eller folkskola med förkortad lärokurs eller fullständig folkskola, och i

Vid fort satt försurnlighet äger direktionen anmäla den skyl0

sistnämnda fall, med huru många lärare vid den högre och huru

diga hos allmänna åkla·garen eller hos socialnä:mnden för vederbör·

många vid den lägre folkskqlan, eller om tilläventyrs jämte

lig åtgärd.

högre folkskola bör inrättas endast lägre folkskola med 18 veckom

Lärare vare pliktig att föra noggrann dag/bok över elevernas
frånvaro.

kurs, antingen såsom fast eller ambulatorisk å två .orter inom
distriktet;

31 §.
Försummar b2.rn mot sin målsmans vilja skolgången eller stör
genom sitt uppförande skolans verksamhet och låtier sig icke genoJ

2) ~eddelande om folkskolornas inrynµnande antingen i egna

eller hyreslokaler;
3) utredning om huru man från konununens sida ärnar draga för-

skolans disciplinsmedel rätta, åligger det direktionen att anmäll

sorg om barnens undervisning i de distrikt, i vilka med hänsyn

barnet till kommunens socialnämnd, vilken det åligger att vid-

till det ringa antalet barn i läropliktsåldern lagen icke fordrar

taga av saken påkallade åtgärder.

inrättande av egen skola.

32 §.

Av planen bör jälilvf:il framgå, i vad mån kommunen, begagnande

f! f;il 0
sig av den i 13 § 2 mom. a.v denna l andskapsla g medgtvna · ~ätt,

2) huru fortsättningsundervisningen är

a~ordnad;

och

3) när skolåret börjar och slutar.

tilläventyrs överlämnar omvårdna den om läropliktens fullgörande i
.'

Detta reglemente bör vidare innehålla bestämmelser rörande

vissa avseenden åt en särskild närnnd eller an.nan·. komm1,.,.... 1 myndig0

u..i.=

ordnande t av de frågor, om vilka beträffande landskommun stadhet än folkskoldirektion, så ock i vilken utsträckning barn i
gas i 21./ §.
skoläldern måhända sättas i andra än det egna distriktets folk-

34 §.
skolor.
Då läropliktiga barn undervisas i andra än ~ärdomsskolor,
Denna plan bör uppgöras på grundvalen av i 6 § nämnda försla~rkesskolor

eller korrununal 2 folkskolor, bör landskapsnämnden

get ti]l s ranskning av distriktsindelningen, och bör kow.munen.
övervaka att i dessa skolor meddelas unde r visning i samma ämnen
insända sagda plan till landskapsnämnden för fastställelse samsom på folkskolans motsvarande stadier och a tt undervisningen
tidigt med detta förslag.
till sitt omfång motsvarar undervisningen i folkskolan riå dessa
Frågan ang~'iende granskning av distriktsindelningen och uppgö stadier.

IJikaså bör landskapsnä mnden tillse, att dessa skolor

rande av plan för läropliktens genomförande skall, sedan ett.av
i s anitärt hänseende liksom även beträffande lärarnas kompetens
kommm1alfullmäktige nedsatt utskott i samr,~. d med inspektor beoch avlönine tillfredsställa skäliga anspråk.
rett ärendet, avgöras av konununalfullmäktige.

33

§.
Såsom från övervakning fritagen hemundervisning, varom i re-

I

reglementet för folkskolväsendet i Mariehamn bör ingå stadgeringsformen är stadgat, anses all undervisning, som meddelas i

ganden om:
familjs ,boningsrum.

1) på vilket sätt förtecknandet av de läropliktiga barnen och
36 §.

övervakningen av läropliktens fullgörande av staden skola anordAngående övervakningen av att de i riket gällande grunderna
nas;
för ~ndervisningsväsendet
iakttagas
•
-

i·

1 an c1 sKapet
,_
är särskilt
)

' 111
stadgat.
' .I"

·-.

37 §.
Denna landskapslag träder omedelbart i kraft.

Därest ombil-

dande av egentlig folkskola till sjuklassig s å dan kräver utvidgning av skollokaliteterna, är kommun 'likväl berättigad att
uppskjuta ändringens verkställande högst till den l e augusti
1958.

Landskapsnämnden är berättigad att på ansökan bevilja

kommun anstånd med verkställigheten av vid i 9, 11 , och 20 §§ av
denna landskapslag föreskrives, högst till den 1 augusti 1955·
Stadgandet i 20 § 4 mom. skall tillämpas då tjänst blir ledig
i skola med två lärare, eller d~ i tjänst varande lärare uppnår
kompetens för lärartjänster vid högre folksKola.
Mariehamn den 8 februari 1951.
På landskapsnämndens vägnar:

Lantråd C'(~~~ \
Lands:~::::~~~:~::lt.__ #~-~
Ch. Stormbom.

