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1 and s , k a p s nä m rids

n

fram~tällning till Ålands landsting med förslag

till landskapslag angående kostnaderna för folkskolväsendet i landskapet Åland.
\

Sedan landskapsn~i,rnnden i framställning N2 5/1951 till Landstinget gjort förslag om antagande av egen läropliktslag för landska-

pet, har tidpy.nkten synts landskap~nämnden lämplig att även uppgöra förslag till landskapslag ang2.ende kostnaderna för folkskolväsendet i landskapet.

Rikets lag, given den 8 juni 1926,

med särskilda senare antagna ändringar, är gällande i landskapet,
ty denna lag har av Landstinget antagits att gälla i landskapet
(landskapslagen den

3 juni 1927 H 5/27).

Det?amma gäller be-

träffande rikslagens verkställighetsförordning, som jämväl av
L~ndstinget antagits

(6/27).

Rikslagen har åtskilliga gånger

ändrats, och en del av dessa ändringar äro av Landstinget såsom
särskilda landskapslagar antagna att gälla i landskapet.

I land-

skapet gäller så+edes rikets lag av 1929 jämte verkställighetsföreskrifter samt särskilda ändrade paragrafer i rikslagen.
praktiken har

1

I

1926 års rikslag , med alla senare tillkomna ändrin-

gar tillämpats i 1§3-ndskapet.

0

Det hela är således "synnerligen

e

råddigt".

En egen landskapslag i ämnet är således enligt land-

För gnskaffande av egna folkskolbyggnader
i bidrag 20-50

skapsnämndens mening nödvändig.
förslaget

bygt_~er

Det av landskapsnäinnden uppgj oi· ·

helt natu-_r11· <Tt
p an g··11
~
a an d e ri· k s 1 agstiftning.

%och

i amortering slån 40-60

er:ti~J.ler

landskommun

% av byggnB.dskos.tna-

dernas totalbelop1J, såvida kostnaderna ej överstiga för skolbygg_..
naden särskilt fastställda normalpris.

Dessa sistnämnda fast-

Där., mindre avvikelser skett, hava dessa berott på. landskapets sär.
ställning och lokala

fo··rh ~~lla,nden.

I nne h.nll
ct
et i den föreslagna

ställas av landskapsnämnden, och , utöver dem är kDmmun icke berättigad att ert1ålla understöd. , Ritningar och arbetsbeskrivningar

landskapslagen är i korthet följande:

••

till folkskolbyggnader fastställas även av landskapsnämnden.

Ut-

1 kap. Allmänna stadganden.
Det i läropliktslagen föreskrivna folkskolväsendet upprätthålles och bekostas helt av' kommunerna, v1· 1ka fo··r anaamco
·· ' 8.1
, et er-

över ordinarie bidrag kunna de fattigaste och glest befolkade
kommunerna erhålla

ext~a

bidrag , varjämte landskapsnämnden i

särskilda fall kan pröva, att
hålla bidrag av landska1)et.

byg[~nadskostnaderna

i sin helhet

Ko:rnmun skall för sitt folkskolskola utgå av landskapsmedel. ,

väsende uppgöra reglemente, som skall fastställas av landskapsLärare vid folkskola skall tillkomma i :penningar grundlön,

nämnden.

som för gift lärare med ett eller flera . barn vid högre skola .
2 kap. Folkskolväsendet i landskommunerna.
Kommuns folkskolor skola inrymmas i egna lokaler.

Blott i un·

dantagsfall kan högre folkskola och folkskola ( med förkortad läro·

utgör 223.200 mark i året, samt för annan lärare vid högre skola
213.000 mark.

Vid lägre skola utgilir m9tsvarande grundlön 176.400

resp. 168.000 mark.

I å lderstillägg skall lärare erhålla för

kurs med landskapsnämndens begivande provisoriskt inrymmas i
förhyrd lokal.

Å skolas tomt skall ~eserveras gårdsplan till

treårsperiod sex procent av grundlönen

v ar j~

gång och fem särskil

da gånger.
lekplats åt skolbarnen samt om möjl i gt Ett tillräckligt stort jord·
Lärare tillkommer även naturaförmåner,
område för idrottsplan.

s~som

bostad, ved, lyse

Den sistnämnda. samt trädgård kan plafähus, foder- och vedlider, bac1'.3tuga, källare, bod och brunn

ceras annorstädes i skolans närhet.

7
pets l ä ropliktslag , skola å tnjuta s amma l öne- och pensionsför-

m.m. s å som i landskapslagen nä rmare angives.
Lärare vid folkskola med förkort a d lärokurs tillkommer samn.ia

må ner som l ä r a re vid högre folkskola.

Internatsförest å nclare·

naturaförmåner och grundlön som l ä rare vid högre · folks k ola samt

åter erhå ller enahanda löne- och pensionsförmå ner som lärare vid

erhå ller des .:utom i ersä ttning för längre un<lervisningstid

lägre folkskola, men s å som bostad blott ett rum.

120000 mark i å ret.

h å ller interna tsföreståndare kost under den tid internatet är i

För före s tåndarbefattning erlägg es sä,_rskilt

verksamhet samt underjll- och påskferierna.

arvode, som nu utgör 6.000 mark i å ret.
Oavkortade löneförmåner erhålla

lärai~e,

Dessutom er-

som på grund av sjuk-

Lärare och internatsförestå ndare tillkommande penninglöner

dom är f örhintlrad a tt handhava sin tjänst under hö g st trettio

och -arvoden samt den del av vikarie tillkommande penninglön,

dagar under samma kalenderår.

som tjänstens innehavare icke är skyldig at t betala, erlägger

Vara r sjukdomen längre än tret tio

dagar men icke utöver et t hundraå ttio dagar, skall 1/3-del av

landskapet åt kommun.

grundlönen innehållas. · Hälften av grundlönen skall innehå llas ,

premier, som kommun erlagt på grund Rv den
. av landskapet erhållna

om sjukdomen fortbest å r i en forts ä ttning längre tid ä n etthunur

avlöningen för folkskollärarna.

<lttio dagar.

två tredjedelar av de verkliga

Har sjukdomen förorsakats av olycksfall i tjäns ten,

Landskapet ersätter även de barnbidrags-

( '"

Därutöver ersätter landskapet
~ rsutgifterna

för ko!ll.luuns folk-

är lärare berättiga d att erhå lla sin ordinarie avlöning under

skolväsende, vilk a hä nföra sig till anskaf f ande av skolinventa-

sextio dagar.

rier, undervisningsmateriel, eleverna kostnadsfritt eller för

Lärarinna är berättigad · att på grund av he,vande ska

och barnsbörd till två månaders tjänstledighet · med fulla löneför

begagnande tilldelade läroböcker jämte annan skolmateriel, elevei:

mäner.

nas tand- och hä lsovå rd, deras bispringande

Handarbetsledare och annan timlärare skall i å rligt arvode er
hålla 7.440 mark per veckotimme.

Lärare i handarbete samt lära-

re i huslig ekonomi, vilka antagits med stöd av 20 § i

landska~

skola!} eller för erhållande av

avg i~tsfri

m~d

skjuts till

helpension under skol- ·

tiden samt erhå llande av en avgiftsfri måltid i skolan.

För

skol.k öks belysnings- och uppvärmningskostnader, ej heller för

matbränsle, som erfordras vig/lagning, e r sätter ej lands1{apet kommu. .

enligt lag ut c. ående penninglönen jämte naturaförmåner.

nen.

hamn tillkommer för folkskolvä sendets upprätthållande i land-

För underhåll av korrununs egna folkskolbyggnader bidrager

Marie-

skapsbidrag ett årligt belopp, vars storlek av landskapsnämnden ·

landskapet med två tredjedelar för de egentliga skollokalerna

fastställes till minst 2.500 och högst 5.000 mark för varje

och med hälften för av lärare disponerade byggnadernas

elev.

and~l.

Som underhållskostnader fastställes minst en och högst två procent av det för byggnaderna fastställda normalpriset.

Folkskolelev kkall kostnadsfritt till ägo erhålla läroböcker

Till glest befol1cade och avsides belägna komrnune:r;erlägger
landskapet i

tilläg;~; sarvoden

å t de kompetenta lärarna 10-50

4 kap. Understöd åt folkskolelever.

och andra skoltillbehör.
~~

Vid fortsättningsundervisningen skall

läro- och läseböcker givas blott till begagnande.

Om det på

av grundlönen enligt klassificering, som av landskapsnämnden

grund av skolresornas längd eller besvärlighet befirmes nödigt

fastställes.

att till skolan frambefordra eller i dess närhet inkvartera yngre

Tilläggsarvode kan även erläggas i en del av kom-

munen eller utgår med olika belopp i olika delar av kommunen, om

och svagare barn, skall kommun taga del i föräldrarnas kostnader.

förhållandena i olika delar av kommunen avvika väsentligt från

Är resans

längd till närmaste skola mera än fem kilometer,

,.

varandra.

Landskapets fattigaste och glest befolkade kommuner

skall kommun deltaga i kostnaderna för hans frambefordrande och

kunna på ansökan beviljas extra bidrag, där kostnaderna för

inkvartering, utan avseende å

upprätthållande av folkskolväsendet eljest bleve oskäligt betun-

mun skall för barn, vilka äro bosatta på längre avstånd än fem

gande.

kilometer fr:'ip skolan, och vilka äro minst sexton till antalet,
3 kap. Folkskolväsendet i Mariehamn.

Mariehamn äger rätt att själv ordna folkskollärarnas avlöning,
som dock icke får understiga den åt folkskollärare i landskommun

b~rnets

ålder.

Glest befolkad kom-

upprätta elevinternat, därest elevernas dagliga frambefordrande
icke kan åvägabringas på ett ändamålsenligt sätt.
den skola qarnen erhålla avgiftsfri

Under skolti-

helpension uti internateto

Har sådant icke up:prättats, äro eleverna berä t Digaq; ·:i.tt i stället
'

erhålla tillräckligt understöd för skjuts, logi och kost.

För

cl,essa senast nämnda kostnader är glest befolkad kommun berät c.igad
till 5-25

% landskapsu...l"lder:otöd

utöver tidigare nämnda .t vå tred je ..

delar.

I•

Elev i ..folkskola . skall a_v . komrn~_nen y,nder hela skolarbetsdagar
erhålla en avgiftsfri måltid.

voden justeras i motsvarande mån enligt därom utfärdade före-

'

Barn till mindrebemedlade för-

skrifter.

I kapitlet ingå vidare stadganden om indragningslön

åt :Eolkskollärare, samt om rätt att räkna tjänsteår i avseende å
erhållande av ålderstillägg, huru och av vem ålderstillägg beviljas o.s.v.
Ordinarie lärare är efter trettio års lärarverksamhet och
uppnådd sextio års ålder vid avgång från tj ä nsten berättigad

äldrar böra av kommunen tilldelas beklädnads- och annan hjälp i

till livstidspension, som för lärare vid högre folkskola och

sådan omfattning, att de icke i brist på _s å dan -hindras i sin

folkskola med förkortad lärokurs utgör 205.800 mark i

skolgång.

för lärare vid lägre folkskola 165.JOO mark i äret.
5 ka-p. Särskilda föreskrifter.

Lärare vid lägre folkskola och fortsättning sklasser är skyl-

~ret,

och

Lärare, som

därförinnan på grund av obotlig sjukdom blir varaktigt oförmögen
att handhava sin tjänst, tilldelas på ansökan ett årligt livs-

dig att meddela undervisning högst 24 veckotimmar och lärare vid

tidsunderstöd, motsvarande för den, som varit fem år i tjänst,

högre folkskola samt folkskola .med förkortad lärokurs högst

en f-järdedel av .fullt pensj_onsbelopp, samt för den som tjänst-

trettio · veckotimmar.

gjort länsre tid, ytterligare för varje tjänsteår en tjugonde-

För övertimmar erlägges särskilt arvode ,

s om betalas av landskapet.

Löner och arvoden äro bundna vid

det officiella ·levnadskostnadsindexet.

I händelse avlöningen

del av förenämnda belopp, till dess att den, som varit 20 år i
tjänst, erhåller full pension.

Pensionerna justeras på grund av

för landskapets tjänstemän ·och befattnin6· shavare justeras på

ändring i det officiella levna dskostnadsindexet på samma sätt som

grund av ändring i det officiella levnadskostnadsindexet, så

avlöning och pension för landskap.stjänst justeras.

skola ·i denna landskapslag nämnda löner, ålderstillägg och ar-

Skolas .lokaliteter

kunna med tillstånd av direktionen dis-

poneras, då fråga är om klubb, kurs. eller -annat stuclie-, sång- ,

delar e_v olika kommuher, tage V:ederbörande kommuner del i kost-

gymnastik- eller idrottstillfälle.

naderna för skolan i förhå llande till antalet av de

särskild ko:muiun hörande läropliktiga barnen inom distriktet.

6 kap. Verkställighetsstadganden.

2 ~-

Detta kapitel omfattar de stadganden, vilka ingå i verkställighetsförordningen till rikslagen, åtn1instone i

till~rj~

huvudsa~~

Det

Folkskolväsendet underlyder kommunens förvaltning.

Av två

torde icke vara av nöden, att ingå på en närmare relation av de-

eller flere kommuner gemensamt underhållen skola st år under den

ras innehåll.

kommuns förvaltning, inom vars område skolan ä r belägen.

Hänvisande till förestående_ får landskapsnämnden vördsammas t
förelägga Landstinget till antagande

nedan0t~ende

L a n d s k a p s 1 a g

I enlighet med Ålands l~ndstings beslut stadgas:
1 kap.

innehålla föreskrifter ' rörande folkskolväsendets förvaltningssätt, ekonomins ordnande, underlättande av elevernas skolgång

2 kap.

§.

Folkskolväsendet i landskornmunerna.

Det i landskapslagen om läroplikt i .landskapet Åland föreskrivna folkskolväsendet grundas och underhålles samt de av
läropliktens införande härflytande kostnaderna bestridas av komFör sagda

fastställelse överlämna reglemente, vilket bör

samt lärarnas avlönande.

Allmänna stadganden.

mun i dess helhet.

Korfiluun skall för sitt folkskolväsende uppgöra och till landskapsn~mndens

angående kostnaderna för folkskol väsendet i landskapet Åland.

1

3 §.

ändam~ l

erhåller kommun under-

stöd av landskapet på sätt nedan stadgas.

Omfattar skoldistrikt

4 §.
För varje högre folkskola och folkskola med förkortad lärokurs skall egen lokal anskaffas.

För lägre folkskola skall, där

den ej kan inrymmas i högre folkskolas lokal, egen lokal ans kaffas eller lämplig lokal upphyras.

Kommun vare dock

till ~ tet

att med landskapsnämndens begivande

Landskapets fattigaste och glest befolkade kommune r tillde-

' I /

provisoriskt inrymma håigre folkskola och folkskola med förkorta d

las, där anskaffande a v folkskolbyggna der eljest bleve för dem

lärokurs i ändamålsenlig förhyrd lokal.

oskä ligt betungande, understöd utöver vad ovan i 1 mom. är stad-

Å skolans tomt skall, åtminstone då ny skola inrättas och

hus för densamma uppföres, reserveras gårdsplan till

lekp~ats,

samt, såvitt möjligt, tillräckligt stort jordorn.rå de för
plan.

gat.

idrotl~s-

Där förhållandena göra detta
nödvändigt, kan annorstä1
.

des i skolans närhet

r~serveras

jordområde för trädgård och,

I

särskilda fall må, enligt landskapsnämndens prövning,

byggnadskostnaderna för skola i sin helhet utgå av landskapsmedel.
Kommun, som varaktigt överlåter eller börjar nnvända skolbyggnad, anskaffad med landskaps- eller statsunderstöd, till annat

därest i skolans närhet icke finnes idrottsplan till elevernas

ändamål än till folkskola, är pliktig att till landskapet er-

förfogande, även för detta ändamå l.

lägga en s å stor andel av

5 §.

värde, s om motsvarar

understödet för densamma.

Landskomrnun är berättigad att till anskaffande av egna folkskolbyggnader av landskapet . erhålla i understöd 20-50

skolbyggnad~ns

% och

i

6 §.
Lärare vid högre folkskola tillkommer i naturaförmåner bolärar~

amorteringslån 40-60,% av byggnadskostnadernas totalbelopp, fö r

stad, omfattande för manlig

minst tre och för kvinnlig

såvitt. dessa kostnader ej överstiga de nedan i denna paragraf

lärare minst två rum jämte kök, färdigt huggen ved samt lyse
'

nämnda normalprisen.
Landskapsnämnden äger fastställa ritningar och arbetsbeskrivningar för skolbyggnader samt bestämma de normalpris, utöver
vilka kommun ej är berättigad att erhålla landskapsunderstöd
till byggnadskpstnader.

ävensom fähus, foderlada och vedbod, bad§tuga, källare, bod och
brunn; vidare tillräcklig betesmark för en ko samt dessutom
minst en halv hektar uppodlad jord i skolans närhet.

7 §.
I penningar tillkommer lärare vid högre folkskola:

9 §.

a) grundlön: lärare, som är eller varit gift, yars lärarlön
I

utgör den huvudsakliga källan till familjens utkomst · och som

I

penninglön tillkommer lärare vid lägre folkskola: i grund-

har ett eller flera barn, 223.200 mark samt annan lärare 213. 000

lön lärare, som är eller varit gift, varqåärarlön utgör den hu-

mark om året;

vudsakliga källan till familjens utkomst och som har ett eller

b) ålderstillägg för treårsperiod med sex procent av penninggrundlönen åt gången och fem skilda gånger.
Utöver förenämnda löneförmaner erlägges till lärare'vid högre

flera barn, 176.400 mark samt annan lärare 168.000 mark om året
ävensom ålderstillägg och dyrcrtstillägg enligt samma grunder,
som i 7 § stadgas beträffande lärare vid högre folkskola, lik-

folkskola, vars tjänsteort befinner sig på en i avseende å lev-

väl så, att lika stort dyrortstillägg erläggEls till ovan avsedd

nadskostnaderna jämförelsevis dyr ort, dyrortstillägg; till

lärare med familj som till innehava re av landskapets tjänst el-

ovan i 1 mom. punkt a) avsedd lärare med familj av samma stor-

ler befattning i sjunde avlöningsklassen samt till annan lärare ,

lek som till inneha vare

på motsvarande sätt enligt sjätte avlöningsklassen.

a~

landskapets tjänst eller befattning

•

10 §.

i tolfte avlöningsklassen samt till annan lärare på motsvarande
sätt enligt elfte avlöningaklassen, i enlighet med vad därom är
särskilt bestämt.

Dyrortstillägg erlägges ej till lärare, som

uppbär i 15 § 5 mom. nämnt tillägg sarvode.

8 §.

Lärare vid folkskola med förkortad lärokurs tillkonuner samma
naturaförmåner samt penninglön som lärare vid högre folkskola
samt desr:;utom i ersättning fö:r längre unclervisningstid 12. 000
mark om året.
11

Lärare vid lägre folkskola åtnjuter i naturaförmåner bostad,
· omfattande minst ett rum och kök, färdigt huggen ved, lyse, ve d..

För handhavande

a~

§.

föreståndarbefattning erlägg es i arvode

bod, del i källare, badstuga och brunn samt minst en tiondedel s

6. 000 mark samt dessutom 600 mark för \arje annan lärares klass

hektar odlad jord.

om å ret.

-- -

-.

---------------------------~

skjut ande tiden innehållas en tredjedel.

12 §.

Landskapsnärnnden fastställer de allmänna grunderna för de
fall, där kom.mun må i penningar ersätta de i 6, 8, 10 och 14 §§
bestämda naturaförmånerna, och det sätt, varpå detta bör ske,
skola gälla i lanuskapet.

Fortbest ~r

s å dan

sjukdom i en fortsättning längre tid än etthundraåttio . dagar,
bör hä lften av grundlönen för den överskjutande tiden innehå llas.
Har sjUkdomen förorsak a ts av olycksfall i tjänsten, skall
lärare erhålla sin ordinarie a vlöning oavkortad för en tid av

Lärare, som är gift med annan lärare vid samma skol8:, är icke

sextio dagc,r, räknat från dagen för sjukdomens. utbrott.

Fort-

berättigad till särskild bostad eller vederlag för bostadsför-

går densamma längre tid, skola fr å n grundlönen göras i 1 mora.

~ner,

nämnda avdrag.

s&framt kommunen åt makarna gemensamt upplåtit sådan b o-

(

s tad, som enligt 6 § tillko:rn.."Iler manlig lärare vid högre folkskola, eller om de därför erhålla vederlag i penningar.

Ovan i denna paFagraf stadgade avdrag skola göras även, då
lärare på grund av sjukdom ej kan tillåtas handhav a sin tjänst.

Till lärare, som verkar vid två eller flere undervisnings-

Lärarinna äger

p~

grund av havandeskap och barnsbörd rätt til

•
ställen, skola naturaförmåner givas på ett ställe, varjämte
kommuhen äger för honom bekosta skjuts till tjänstgörings s tällen på längre avstånd än fyra kilometer och äter.

Tilldelas

t~å

må n a ders tjänstledighet med fulla löneförmåner.
Av lärare, som är för.hindrad att handha va siD:, tjänst på

grund av rik s dagsmannaskap, l andsting smanna skap eller annat så-

honom på tjänstgöringsorten såsom temporär bostad möblerat

dant offentligt uppdrag, fr å n vilket avsägelse ej kan äga rum,

rum med lyse och värme samt andel i käk, äger han åtnjuta bl ott

innehålles en tredjedel av hans grundlön.

flyttningsskjuts dit .och åter.

fredstid inkallas till värnplikt vid aktiv trupp, innehålles

13 §.
Har folkskollärare på grund av bevislig sjukdQm v a ri_t förhindrad

~tt

under samma kalenderår handhava sin tjänst samman-

lagt över trettio dagar, skall fr ån hans grundlön för den över-

hela avlöningen.

Av lärare, som lmder

Angå ende lön för till reservens repetitions-

övning ar eller extra tjänstgöring

e~ler

under tiden för krigs-

tillstånd i tj ä nstgöring inkallade stadgas särskilt.

:, 1~"
·.;.'~i

_'f;

Av lärare, åt vilken beviljas tjänstledighet av
ovan i denna paragraf nämnd orsak, innehålles för

~nnan

15 §.

än

Lärare och internaisföreståndare enligt 7, 9-11 och 14 §§

tjänstledig~

hetstiden hela hans avlöning, såvida icke den, som beviljar

tillkommande penninglöner och -arvoden erlägger landskapet åt

tjänstledighet, finner skäligt tillåta, a tt tjänsteinnehavaren

kommun, så ock den del av vikarie jämlikt 13 § 7 mom. tillkomman

samtidigt som han

f ~t r

'

lyfta hela lönen, själv avlönar sin vika-

de penninglön, som tjänstens innehavare icke ä r skyldig att
erlägga.

fie.
Vikarie, som lärare icke själv avlönat, åtnjuter grundlönen
för lärare u t an familj samt för tjänsten möjligen utgående
dyrortstilläg&; och i 15 § 5 mom. stadgat tillägt;sarvode samt
såsom bostad ett rum jämte värme och lyse ävensom andel i kök .

Landskapet ersätter även ko1mnunerna för de barnbidrags ·

premier, som kommunerna erlagt på grund av den av landskapet erhållna avlönin&en för folkskollärarna.
Därutöver ersätter landskapet två tredjedelar av de

verkli~

ga årsutgifterna för kommunens folkskolväsende, vilka hänföra
sig till anskaffande av skolinventc:i.rier, undervisning smateriel,

14 §.
nandarbetsledare och annan timlärare erhålla i årligt arvode

eleverna kostnadsfritt eller för begagnande tilldelade läroböcker jämte annan skolmateriel, elevernas tand- och hälsovård samt

7.440 mark per veckotimme.
Med stöd av 20 § landskapslagen om läroplikt antagen lärare

deras bispringande på sätt i 19 och 20 §§ sägs, dock ej för

i handarbete samt lärare i huslig ekonomi åtnjuta samma löne-

skolköks belysning s- och uppvärmningskostnader, ej heller för

och pens:tonsförmåner som lärare vid högre folkskola.

bränsle, som erfordras vid matlagning.

Internatsföreståndare erhåller

enah~nda

löne- och pensions-

För underhåll av kommuns egna folkskolbyggnader tillkommer de:ri

förmåner som lärare vid lägre folkskola, s å som bostad likväl

samma i l a ndska psunderstöd: för de egentliga folkskollokalerna

blott ett rUJn.

två tredjedelar och för de av lärare disponerade byggnadernas

Dessutom erhåller han kost under den tid inter-

natet är i verksamhet samt under jul- och påskferierna.

andel hälften av de underhållskostnader, som bestämmas på sätt

nedan sägs.

För berä kning av de å rliga underhå llskostnaderna

Landskc.pe ts f a ttigast e och gle s t befolka de kommuner å tnjut a i

fastställes de av skolan a nvända byggnadernas värde enligt ena,

enlighet med grunder, som f as t s t ä lla s av l an dskapsnä mnden, extra

handa grunder och samma förfarande som beträffande de i 5 :§

understöd, dä r deras kostnader f ör upprä tthå llande av folkskol-

nämnda normalprisen är sagt; och bör s ti som lilllclerhc-1llskostnad an

väsendet. eljest b l eve oskä lig t betungande.

ses det procentbelopp av sagda värde, som i riket för olika
byggnader fastställes till minst en och h ög st två procent.
Där lokalf9rmåner tilldelas lärare i e nda.må lsenlig hyresbo ~
stad eller ersättas med penningar, erlägg es till kommun ett er- sättningsbelopp, som motsvarar de av lärare disponerade byggnadernas andel i det underhå llsbidrag, . som enligt före gå ende

Där kommun vid handha v andet av dess skolväsen genom oskicklighet, slöseri eller av mnan de,rmed jämförlig orsak {t s amkar s ig
st örre utgifter ä n va d som bör anses skäligt, må landskapsunderstöd ej till des s a onödiga ko s tnader utgivas.
Ej heller må landskapsunderstöd utgå till

3 kap.

Till glest befolkade och avsides belägna kommUn.er ä vensom

Folksk olväsendet i Mariehamn.

t i ll andra kommuner, som med a vseende å folkskollära rnas förhållanden ä ra med dem j ämförliga , erläg~-:; er landska pet i till-

% av grundlönen

enligt klassificering, som landskapsnämnde~ fastställer.

Av-

vika här avsedda förhå llanden i olika delar av kommun vä sentligen fr å n varandra, kan tilläg.:soarvode erlägga s jämväl endast i
en del av kommunen eller utgå med olika beloprl i olika delar av
kommunen.

av

l ä rartj ä nst, som ä r att anse s s å som obehövlig.

moment bevilj a s.

läggsarvoden ut de kompetenta lärarna 10-50

up prä tth ~t llande

16

§.

Mariehamn ä ger r ä tt att sj ä lv ordna folk skollä rarnas avl öning,
dock så , a tt denna minst b ör mot s v ara den å t folkskollä rar e i
landskommun enli g t de1n1a l andskaps l ag ut gående p enninglönen
j ä mte natura förm8.neF.

17 §.
Mariehamn tillkonuner för u pprä tthå lla n de av dess folkskolväsende i ä rli g t bi dr ag av l andskape t för va r je elev ett belopp,

vars storlek av landskapsnämnden för ett år i sänder faststäl-

målsenligt sätt kan ffi,vägabringas, upprätta ett elevinternat, där

les till minst 2.500 och högst 5.000 mark.

ifrågavaran de barn under skol tiden erhå lla avgiftsfri hel:pen0

sion.

4 kap.

dem lämpade uppgifter, som icke störa undervisningen eller in-

Understöd åt folkskolelever.

skränka möjligpeterna för dem att erhålla nödig rekreation.

18 §.
Folkskolelev skall kostnadsfritt till ägC' erh.<illa läroböcker
och Bnqra skoltillbehör.

Barnen kunna i , internatet åläggas att utföra sådana för

Vid fortsättning sundervisningen er-

internat icke upprättats, är elev berätti gad att i stället erhålla tillräckligt unclerstöd för skjuts, logi och kost.

För i det-

forderl,iga läro- och läseböcker må likväl givas endast till be-

ta moment omförmälda kostnader ä r glestbefolkad kommun berätti-

gagnande.

gad att av laJ1dskapet utöver i 15 § stadgade två tredjedelar erhålla 5-25 ?b i understöd.

19 §.•

20 §.

Där det på grund ,av skolresornas längd eller besvärlighet be-

Elev i folkskola skall av kommunen under hela skolarbetsda-

finnes nödvändigt att till skolan frambefordra eller i dess närhet inkvartera yngre ,och svagare barn, tage konuntm efter egen
prövning del i föräldrarnas härav föranledda kostnader.
till närmaste folkskola längre än fem

kilom~ter,

Är- res an

bör kommunen

gar

erhålla en a vgiftsfri mQltido
Elev i folkskola bir skyldig att utili.m skolans arbetstid i skä-

lig befumien mf:°tn utföra arbete för odling och insamling av födo-

del tag<:~ i kostnaderna för barnets frambefordrande och inkvart e-

ämnen till skolköket.

ring utan avseende å dess ålder.

denna barnens verksamhet.

Glestbefolkacl kommun skall för barn, som äro bosatta lJå längr

c_

Har

Lärare i folkskola är skyldig att leda

\

Barn till mindrebemedlade föräldrar böra av kommunen tillde'

\

avstånd från skolan än fem kilometer, därest deras antal är

las beklädnads- och annan hjälp i sådan omfattning, att de icke

minst sexton och elevernas dagliga frambefordrande icke 1iå ända ..

av brist på sådan hindras i sin skolgång.

därom utfärdade

5 kap.

da stadganden.

Särskilda före s krifte r .

3 kapitlen, är lär

re vid lägre folkskola och fortsättningsklasser pliktig att me d-

Grundlönen utjämnas till närmaste tal, vars

och i 15 § 5 mom. stadgat tillägg sarvode pä motsvarande sätt
till närmaste tal, vars tolftedel är delbar med fem.

23 . §.

dela undervisning högst tjugofyra veckotimmar samt lärare vid
högre folkskola och folkslrnla med förkortad lärokurs högst tre t t i
veckotimmar.

föreskrifter och med iakttagande av s ag-

tolftedel är delbar med tjugofem, samt ålderstillägg, timarvode

21 §.
Mot de löneförmåner, som angivas i 2 · och

närmar~

För därutöver tillkommande övertimmar skall lärare

e

;\ t lärare, vars tj2,nst indragits, erlägges lön å indragningsstat till ett belopp, som under första året efter tjänstens

in~

i lanclskommun erhålla det i 14 § 1 mom. omförmälda arvodet, v il-

dragning motsvarar t:'i.t honom i tjänsten erlae;d penninglön och de

ket erlägges av landskapet.

naturaförmuner, som hört till tjänsten, enligt gällande ersätt-

22 §.
Skulle folkskolas läsÅ.r framdeles genom landskapslag förlängas
eller lärares e:rbetsskyldighet ökas, må lärare ej därför göra an·
språk på

s ~irskil t

arvode eller s8.rskild ersättning.

Justeras med stöd av gällande stadganden avlöningen för innehavare av landskapets tjänst e~ler befattning till följd av

ningsgrunder förvandlade till pennin[ ar, och därefter beloppet
av den pension, som åt honom skall erläggas ur landskapsmedel
jämlikt 28 § 1 mom.

Under det första å ret kunna åt lärare även

erläggas de naturaförmåner, som hört till tjänsten, varvid lönen
å indragningsstat i motsvarande mån minskas.

Rätten till lön å indragningsstq..t UP:LJhör, ifall läraren ut-

ändring i det officiella levnadskostnadsindexet, skola de enli gt

nämnts till annan folkskollärartjänst eller blir innehavare av

7, 9, 10, 11, 14 och 21

landskaps- eller statstjänst eller fast befattning eller om han

§§ i denna landskapslag utgående grund-

lönerna, ålderstilläggen och timarvodena samt de enligt 15 § 5

vägrar att temporärt, til::J_s han kan förflyttas till ordinarie

mom. utgående tilläggsarvodena i m.ilitsvarande mån justeras enligt

tjänst, i . samma komml,lll mottaga för honom lämpad annan lärartjänst

Lärare vid högre folkskola, lärare vid folkskola med förkor-

som kommunen erbjuder honom.
För den tid lärare temporärt handhar dylik tjänst eller be-

tad lärokurs, lärare vid lägre folkskola och vid fortsättnings-

fattnine, må å t honom erläggas lön på indragningsstat endast: f ör

klasser, så ock enligt 20 §

såvitt den överstiger lönen för handha vandet av _sagda tjänst el-

lärare i slöjd samt

, ler befattning, däri inberäknat värdet av tilldelade naturafö rmåner, på sätt i 1 mom. nämnts förvandlat till penningar, samt
för bristande naturaförmL1ner möjligen utbetald ersättning i

om läroplikt antagen

i huslig ekonomi, vare berättigad att

i avseende å ålderstillägg tillgodoräkna sig den tid han därförinnan hal}dhaft någon annan här uppräknad tjänst.
Likaså får folkskollärare för ålderstillägg räkna sig till
godo den tid han under tiden för krigstillstånd varit i krigs-

pennine;ar.
Iiön på indragningsstat utbetalas på samma sätt som ordinarie
lön.

~ärare

landskaps~agen

Förflyttar kommun icke innehavare av indragen tjänst

tjänst, dock med undaptag av den tid han avtjänar stadgad värnplikt.

25 §.

till annan ledig tjänst i kommunen eller, om s å dan icke finn es,
icke omedelbart anmäler läraren hes landskapsnämnden för för-

Lärare, som övergått från landskaps- eller statstjänst till

flyttning till annan tjänst, upphör kommunens rätt att av land-

folkskollärartjänst

skapsmedel erhålla understöd för erläge ande av lön å indrag-

skola i annan kom.mun, vare berättigad att i avseende

ningsstat, såv ida landskapsnämnden icke av särskilda orsaker

lägg i sin nya tj8.nst tillgodoräkna sig sin tidigare tjänstetid.

därtill bifaller.

Lag samma vare, såvida kommun icke temporärt

~ller

från folkskola i en kommun till folk~

ålderstill

Angående rätt för lärare att vid övergång till liknande eller

erbjuder sådan innehavare av indra.gen tjänst, som ännu icke för-

därmed jämförlig befattning i riket samt vid övergång från tjänst

flyttats till annan tjänst, för honom lämpad lärartjänst, · då rnöj

vid privat folkskola, folkhögskola, arbetarinstitut,

uppfostring~

anstalt, lärdomsskola eller dess förberedande skola, seminari-

lighet härtill förefinnes.
24

§.

um eller "dess

övn~ngsskola

eller relie;ionssamfund till kommunal

'
folkskola

samt rätt för icke kompetent lärare att räkna

Ådrager sig därförinnan ordinarie eller icke fast anställd

tjänsteår för erhållande a v ålderstillägg eller pension är sär-

kompetent lärare obotlig sjukdom eller befinnes han utan eget

skilt stadgat.

förvållande eljest haya blivit oförmögen att h~ndhava sin tjänst,
skall honom, då han avgår från tjänsten, beviljas ett årligt

26 §.
Ålderstillägg ät lärare beviljas p å ansökan på folkskoldirektionens framställning av folkskolinspektor.

Avböjer inspektor

anhå llan om ålderstillägg, bör ärendet av honom underställas
landskapsnämndens avgörande.

27 §.
Högre g:undlön erlägges räknat från början ·av månaden näst
efter första barnets 'födelse ända till slutet av lärarens tjänst e
tid, såvida han förblir sin . familjs huvudsakliga försörjare.
28 §.
Ordinarie lärare är efter trettio års lärarverksamhet och
uppnådd sextio års ålder vid avg~ng från tjänsten berättigad a tt
för sin å terstående livstid erhålla årl i g pension av landskape t
på följande sätt:
lärare vid högre folkskola och folkskola med förkortad lärokurs 205.800 ma!ki samt
lärare vid lägre folkskola 165.JOO mark.

livstidsunderstöd, motsvarande för den, som varit fem år i
tjänst, en fjärdedel av ovannämnda fulla pensionsbelopp samt
för den, som tjänstgjort längre tid, ytterligare för varje
tjänsteår en tjugondegel av sagda belopp, till dess att den, som
varit tjugo år i tjänst, erhåller full penl?ion.
Erhåller lärare av annan anledning avsked, vare han ej berättigad till pension eller understöd.
Vid lägre

folk~kola

lande stadganden är

anställd lärare, som enligt tidigare gäl-

b~rättigad

till sarmna pension som lärare vid

högre folkskola, skall bibehå llas vid s å dan rätt.
Justeras med

stö~

av gällande stadganden avlöningen för in-

nehavare av landskapets tjänst eller befattning till följd av
förändringar i det officiella levnadskostnadsindexet, skola pension och livstidsupderstöd, som enligt dennq paragraf beviljas
eller beviljats, i

motsvarande mån justeras enligt därom utfärd ·

de närmare, föreskrifter och med iakttagande av sagda stadganden.

-~!'....., 1193
...
.

I landskommun h a r skolans föreståndare och den

Pension och understöd utjämnas till närma ste tal, vars tolftedel

undervisningsrum

är delbar med tjugofem.

vars

gäller, så ock sökanden rätt att

inom fem .dagar efter delfc'lendet av direktionens beslut kräva,

29 §.
Lärare vid högre folkskola eller folkskola med förkortad lärokurs är berättigad att vid sin avgång från tjänsten i avseende å
pension tillgodoräkna sig den tid, varunder han efter vunnen kom-

att frågan underställes folkskolinspektors avgörande.

låtande därom av skolans föreståndare.
berä~tigade

av direktionens beslut kräva,

30 §.
Person, som med stöd av denna landskapslag å tnjuter pension,

I Marie-

hamn avgöres frågan av direktionen, sedan denna erhållit ut-

och sökanden äro

petens tjänstgjort vid lägre fQlkskola.

att
a~t

~nom

Skolans föreståndare
fem dagar efter delfåendet

fr&gan underställes stadssty-

relsens avgörande.
Där skäl äro för handen, kan ko:rru:1unen eller direktionen be-

är skyldig att med avs eende å pensionen underkasta sig de bestämmelser, som i ·allmän lag om invaliditets- och ålderdomsför-

stämma, att för lokaliteternas belysning, rengöring och övervakning samt för förslitningen å skolans egendom eller för er-

säkring möjligen koilllna att stadgas.

\

sättande av möjlig skada å densamma skall ställas förhandsgaran-

31 § ".
Skolaa lokaliteter må icke användas för ändamål, som strida
mot skolans uppfostrande uppgift.

upplE\,~ el s en

l~rare,

För andra ändamål än skolans

eget bruk bör tillstånd i god tid utverkas hos direktionen.

Så-

dant tillstånd må icke utan vägande skäl förvägras, där fråga är
om klubb, kurs eller annat studie-, sång-, gymnastik- eller
idrottstillfälle, vid vilket god ordning kan förutsättas vara rådande och som icke avser ekonomisk vinning.

ti.

Annan avgift må icke uppbäras, då tillstånd beviljas för i

sista meningen i 1 mom. nämnt ändamål.

32 §.
Vad härförinnan är stadgat angåede högre folkskola, skall i
tillämpliga delar lända till efterrättelse jämväl med avseende å lägre folkskola och folkskola med förkortad lärokurs.

6 kap.

avvikelse från bestämmelserna .rörande understöds utbetalande.

Verkställighetsstadganden.

33

Efter det alla gol\l' och tak tätats och må lats, väggarna tä-

§.

Av två eller flere kommuner gemensamt underhållen ..skola

st~r

· under den komrnuns förvaltning, där dess skolplats vid distrikt s-

tats och invändigt beklätts med pap p och papper eller brädfodrats och må lats ävensom i trähus ytterväggarna brädfodrats

indelning blivit förlagd, även om skolan provisoriskt skulle a r-

och målats samt i stenhus .rap p a ts eller fogstrukits samt dessa

beta i hyreslokal, belägen i annan komrnun.

arbeten i fullständigt skick a vsynats och godkänts, beviljas för
de härav föranledda kostna der, för alla på en gång, i understöd

34 §.
I

5 § 1 och 3 mom. avsett understöd och amorteringslån för

och såsom lån en lika stor del som för de ursprung liga byg gnads-

skolbyggnader sökes genom till inspektor ingiven ansökan hos

kostnaderna, dock icke för den del, som överskrider den gräns,

landskapsnämnden.

vilken bör. anses s å som normalpris.

Då byggnadsarbetena vidtaga, skall landskapsnäm.nden till k ommun, på rekvisition, utanordna

25 % av det beviljade understö det,

på villkor att byggnadsmaterialierna och arbetena under hela arbetstiden hållas till fulla värdet brandförsäkrade.

Sedan huvud-

byggnaden bragts under vattentak, skall ett belopp, motsvarande
50

% av

sagda unclerstcM, utbetalas.

Den återstående delen av

Där s ä rskilda skäl föreligga,

kan åt de fatti g aste och glest .befolkade 1fommunerna för nämnda
efterarbeten utgå ende understödet enligt normalpris beviljas
och utbetalas i förskott.
Kommun bör h å lla sina fol k skolebyggnader brandförsäkrade.
Brinner byggnad eller överlåte 13 den för annat ä ndamål och
kommunen i följd därav blir nödsakad a t t uppföra nya skolbyggna!

understödet utanordnas på grund av redovisning, ·s å snart skolhu-

der, beviljas i byggnadsunderstöd och s2som lån för dem endast

set jämte samtliga därtill hörande byggnader avsynat s och för s itt

ett belopp, varmed de till normalpris begränsade nybyggnadskost-

~ndamål

naderna visas hava överstigit den gamla byggnadens värde.

g o dkänts.

För de fattigaste och glest befolkade kommuner

kan landskapsnämnden ~ikväl, där särskilda skäl föreligga, medgi~8 ,

(

Då

kommun enligt 5 § 4 mom. återburit erhå llet understöd, beaktas

likväl detta vid beräknandet av det nya under&>det.

omständigheter

erford~as.

lvTed brännved avses här duglig björkved.

35 §.
Kommun är berättigad att å landskapsnämndens kamreraravdelntng
lyfta lika stor procent av det beviljade amorteringslånet, som

de sämre

trä~lag

Till sitt bränslevär-

böra givas i motsvarande större mängd.

De användningen av elektriskt ljus är allmän i skoldistrikt,

skall elektrisk belysning även tillkomma läraren.

utanordnats av understödet.

37 §.

36 §.
Lärare skall tilldelas så mycket lysämne och färdigt huggen

Ålderstillägg bör av lärare sökas hos direktionen, ä vilken

brännved, som till lyse och värme i lärarens bostad vid skälig

det ankommer att, sedan för saken möjligen nödig tilläggsutred-

förbrukning erfordras, dock högst följande mängder:

ning införskaffats, till inspektorn ingå med framställning, vari

petroleum 80 liter för vid högre folkskola anställd lärares

ansökningen antingen förordas eller föreslås att avböjas •

•
. 38 §.

med familj, 60 li t er för vid dylik skola anställd lärares utan
familj samt 50 liter för vid lägre folkskola anställd lärares

Lärare äger rätt att i avseende å ålderstillägg och pension
tillgodoräkna sig den tid han efter vunnen kompetens temporärt

bostad; eller
elektrisk ström 120 kilowatt för vid högre folkskola anstelld

tjänstgjort scisom lärare eller handhaft vikariat, som oavbrutet

lärares med familj, 90 kilowatt för vid dylik skola anställd lära-

fortgått ·under minst en månad, eller ock lika länge handhaft tim-

res utan familj samt 75 kilowatt för vid lägre folkskola anställd

lärarbefattning, om hans undervisningsskyldighet däri varit minst

lärares bostad; ävensom

20 veckotimmar.

brännved 5 m3 per bostadsrum, 12 m3

pe~ kök och 3 m3 per bad-

stuga,
såframt ej större mängder i anseende . till av läraren oberoende

Likaså må lärare tillgodoräkna sig den tid

han, sedan hans tjänst blivit indragen, varit uppförd på indragningsstat.

Doc'k bör lärare, då det första ålderstillägget

honom beviljas, innehava fullmakt å lärartjänst.

3~

ligt pun.lct a).

§.

Vid beräkning av å lderstillägg och pension
v a runder lära1'e åtnjutit tjänstledighet.

avdr~ges ~tid,

Avdrag göres dock icke

för tid, v a runder l är a re
!3.) oavbrutet åtnjutit tj ä nstledighet under hö g st tre må nader

40 §.
Har lärare i disciplinä r v äg eller för tj ä n s teförseelse vid
domstol å dömts s trä n gare straff ä n varning, kunna vid beviljande
a v ålderstillägg hö g st fyra å r a v tj ä nstetiden

41 §.

på grund a v sjukdom eiler under en må nad a v annan orsak, vilken
tid icke heller inrä kna s i den tid, som bör a vdragas vid fortsatt tj ä nstledighet utöver nä mnda tider;
b) åtnjutit stadgad semesterledighet;
c) för i tj ä nsten å dra gen ska da eller genom tjänsteutövning
v a 1J.a· d sJ"ukdom eller ·ock för offentligt uppdrag, v a rtill full 0

avdr aga s~

Penninglönen utbet·alas c'it lära re måna tligen under förra hä lften av varje må n a d p å

s ~i tt

nä r mare skall bestämma s i det uti

3 § av denna l andska pslag nä mnda reglementet.

Lön får lärare uppbä ra fr å n början av den m0.n ad , under vilken
han till trätt t j fdnsten.

Likväl bör lön ä ven för a ugv.sti månad

~

görande a v vä rnplikt likväl icke må r ä kna s, i . egenskap a v sti:pen-

· utbetalas tiLl lärar e, som begynt sitt a rbete den 1 september.

di a t företagen studi eresa eller för studier, som frä mja lärar-

Lärare, som s ena re under sept ember

kalla ts fullgörande, å tnjut,it tj ä n s tledighet eller va rit hindrad

erhå ller augusti måna ds 1ön endast i det fall a tt han fullgör

att handha v a sin tj ä nst;

ett helt läså r s arbete.

tillträ tt sin tjäns t,

42 §.

d) varit utan orsak avhållen fr ån tj ä nsteutövning.
Tjänstledighet, som v a rat hela arbetstiden under en termin,

m:.~. n a d

Uppstår ok l a rhet eller menings skilj akti ghet beträffande den

räknas s ~ som ett halft å r s amt kortare avbrott under terminen

avlöning, som tillkommer lära re ur l a ndslcapsmedel, må kommunen

s å som 50 procent längre tid än den verkliga avbrottstiden, varav

underställa saken land.skapsnämndens a vgörande, dä r ej annorlunda

därförinna n likväl skall avdragas den tid, som bör fr ånräknas en

är stadgat.

43 §.

I

Såsom de i 17 § förutsatta elevantalen i skola i Mariehamn an ..
ses medeltalet av eleverna den 20 februari och 20 oktober, varvi d
medtagas såväl elever i lägre och högre skola som eleverna vid

gående års slutlikvid varit berättiga

% av

vad

den enligt före-

att erhålla för hela

äreto
Landskapsnämnden kan bestämma, at t det tilläggs.understöd,

den i 8 § av landskapslagen om läroplikt föreskrivna fortsätt-

som utbetalas till de fattigaste och glest befolkade kommunerna,

ninz sundervisningen.

skall rekvireras och redovisas särskilt med avvikelse frän den
ovan i denna p2ragraf stadgade ordningen.

44 §.
l'

stad kan i förskott u;;tbe:talas högst 75

45 § .

Det understöd, som kommun jämlikt 15 och 17 §§ är berättigad
att för, up1Jrätthållande a v sitt follrnkolväsen erhålla, skall av

Uppstår dröjsmål eller yppas oklarhet vid utbetalningen av

kommunen hos landskapsnämnden rekvireras i början av följande ka-

lärarnas löner eller i kommunens redovisningar , kan landskaps-

lenderår, och utbetalas detta. understöd därefte2' till kommunen

nämnden delvis eller helt och hållet inställa

av lan.lskapsnämndens kamreraravdelning.

landskapsunderstödet, tills utredning skett.

Vid relN.-isi tionerna skola

46

fogas de räkenskapsutdrag, verifikat och uppgifter, som landskapsn~i,mnden

På särskild rekvisition ka.n lands,kommun i understöd redan fö r
det p9.gående 11.ret i :Eörskott utbekomma hö (;,; st 75

% av det under-

av

§.

Är lärarinna gift med lär?re vid

finner nödiga.

ut~ivandet

sPJilIJla

skola och således en-

ligt 12 § 2 mom. icke är berättigad till särskild bostad eller
vederlag för bostadsförmCmer, tillkonuner komrmm ej i 15 § 3 mom.

stöd, som för samm.a ändamål erhållits under det senast tillända-

nämnt understöd till unde r h a ll

f}.V

l~pna

för de byggnaders

som äro avsedda för innehavaren

år, för vilket bokslut redan

uppgjor~s,

samt i början av

vi~korn.manue,

dess egna folkskolbyggnader

varje månad det penningbelopp, som i det närmaste motsvarar den

av ifrågavarande lärarinnetjänst, ej heller motsvarande under-

avlöning, som tillkommer lärare ur lands]):ap smedel.

stöd p3- grund av 4 momentet i samma paragra_f'.

lt Marieha:rnns

.

47 §.

tiga barn, innan kommun är berättigad att erb.ålla l andskapsav-

I anskaffandet av läroböcker, som skola kostnadsfritt tillde.
las elev vid folkskola på landet, del tager lanr1.skapet på sä.tt i

15 § är stadgat under -förutsättning, att eleven under sin skol ti
erhåller endast ett exemplar av den bok han behöver, barn av s am
ma familj dock ej 11er än ett exemplar av samma lärobok

gemens am~

där ej flere ära oundgängligen nödvändiga, och att den anskaffad
läroboken finnes

upp~agen

'

i skolans undervisningsplan.

löning:
a) för lärare vid skola med förkortad lärokurs: sammanlagt
tretton i den för lägre och högre skola fastställda åldern;
b) för en lärare i högre skola: femton i den för högre skola
fastställda ålde r ni
c) för den andra läraren i skola med två lärare: sammanlagt
tjugofem i den för lägre och hö gre skola fastställda åldern;

Til l de övriga skoltillbehör, som tillkomma elev' och i vilkas

d) för tvä eller flere l ärare i lägre skola och högre skola:

bekostande l a nclska1)et del tager, räknas även häften och anna' t i

trettio skolpliktiga på samma stadium för varje klasslärare, en

skolan behövligt papper, blyerts- och bläckpennor samt bläck,

undantagen.

vattenfärger, färgpennor ävensom radergurmni.

Landskapsnämnden

äger fastställa landskapets andel i dessa kostnader enligt i

r~

ket tillämpade grunder.

Har kommun redan tidigare erhå llit landskap sunderstöd för avlönande av lärare, må detta lil{väl ej indraga s, sf1framt ej antalet barn under tre på varandra följande läsår eller annars

Landskapsnämnden äger att på :framställning av folkskolinsp ek·
torn bestämma, huruvida och vilka andra föremå l .må hänföras t ill
dessa skoltillbehör.

v~r-

ak tigt sjunkit under ovan sagda antal.

49 §.
Vid bestämmandet· av huruvida lärare, vars tjänst indrag its,

48 §.
I folkskoldistrikt i landskommun bör, där ej av särskiJ-da
skäl annat föreskrives, finnas minst följande antal skolplik-

enligt 23 § i denna landskaps l ag är skyldig att stadigvarande
mottaga honom i samma kommun erbjuden lärartjänst, skall fordras, a t;t vederbörande är kompetent för den nya tjänsten samt

.

(

skall lärare, som i december 1942 enlig t då

anses:
1) att indragen lärartjänst vid högre folkskola och skola
med förkortad lärokurs motsvaras av lärartjänster vid såväl

bestä m-

melser var berättiga,,d till högre grundlön, erhå lla sådan ända
till utgången av sin tjänstetid.

51 §.

högre skola som skola med förkortad lärokurs; 2) att indragen lärartjänst vid fast och ambulatorisk lägre

~ä llande

Pension skall av lärare sökas hos landskapsnämnden genom· an-

skola motsvaras av lärartjänster vid så väl fast som ambulatoris

sökan, som ingives till inspektor sena st inom sex månader frAn

lägre skola ävensom vid högre skola och skola med förkortad

den dag, frå n vilken honom beviljats avsked, vid äventyr att

lärokurs.

han, där han ej kan uppvisa l agligt hinder, går sin rätt till

Likväl må ej den omständigheten att kommunalfullmäktige bestämt att med någon t

~

nst skall förenas undervisning av ant in-

pension förlustig.
Under den tid

lär~r e,

som åtnjuter pension eller livstidsun-

gen gossar eller fl i ckor i handarbete, µtgöra hinder för tjäns-

derstöd, sköter folkskollärartjänst såsom provisoriskt antagen

tens erbjudande jämväl åt sådan lärare, som icke innehar kompe-

eller anställd på provår,

tens för undervisning i dylikt handarbete, såframt ej landskaps

sionen

nämnden befriat kommunen frå n skyldigheten att erbjuda tjäns-

tjänst, skall utbetalning av pensionen eller understödet instäl-

ten.

las.

I land.,skapsnä mndens beslut i detta ärende må ändring i cke

ell~r.

erh ~ ller

han full avlöning, men pen-

unde r stödet innehå lles.

Utnämnes han till s å dan

Sedan han ånyo avgå tt, äger han ansöka om ny pension el-

ler nytt understöd enligt den tjänst han sist innehaft eller

sökas.

50 §.
I 7 § omförmäld högre grundlön uppbär lärare endast så län&

erhålla sin tidigare pension eller sitt tidigare understöd.
Folkskolinspektor, som kall ar lärare, vilken åtnjuter pension

han faktiskt är sin familjs huvudsakliga försörjare och tagas

eller understöd på livstid, att ånyo handh2_va tjänst, anmäle

härvid i betraktande endast hans egna b a rn i ,äktenskapet, do ck

därom hos lanclskapsnämnden eller statskontoret för vederbörlig

ring eller frambefordrande till skolan av avlägset bosatta eleåtgärd.
ver;

52 §.
Vad i denna land·skapslag stadgas om lärare' , gäller i till_ämplt

5) på vad sätt kommun bereder medellösa elever beklädnadshjälp;

ga delar jämväl handarbetsledare och andra timlärare.

samt

6) huru handarbetstillbehör anskaffas åt eleverna och huru

53 §.
I 15 § föreskriven klassificering av de fattigaste och gle st

medellösa elever understödjas vid anskaffandet av sådana.

befolkade kommunerna skall revideras åtminstone vart fem.te år
samt villkoren för erläggande av tilläggsarvode tillika bestäm-

Genom denna landskapslag upphävas land.skapslagen den 3 juni
1927 om antag'ande av lagen angående kostnaderna för folkskolvä-

mas.

54 §.

'

I det reglemente för landskommuns folkskolväsen, som enligt
3 § skall av kommunalfullmäktige uppgöras och underställas land-

skapsnämnden fö!" fastställelse, bör bl.a. bestämmas:
1) vilka rättigheter och skyldigheter kol11I!l.unen tilläventyr s
tillägger skoldistrikten och vilka medel den mö~ligen ställer ti

sendet, given den 8 juni 1926 (5/27) och landskapslagen den 3
juni 1927 om antagande av förordningen om verkställighet av lagen den 8 juni 1926 angående kostnaderna för folkskolväsendet,
given den8 juni 1926 (6/27) jämte samtliga senare antagna
landskapslagar angående ändring av förenämnda landska~slagar.
Denna landskapslags 22 § .2 mom. och 28 § 5 mom. skola lända
till efterrättelse så länge en allmän justering av innehavarnas

dessas förfogande;
2) huruvida och vilka löneförmåner kommun tilläventyrs beslutat bevilja lärarna utöver vad i landskapslagen stadgas;
3 ) på vilket sätt utbetalningen av lärarnas löner anordnas ;

av landskapets tjänst eller befattning avlöning verlcställes på
grundvalen av det officiella levnadskostnadsindexet.
Mariehamn den 9 februari 1951.
På

4) i vad mån och på vilket sätt försorg drages om inkvarte-

.

'

(

l andskapsnämndens vägnar:
Lantråd

~~~

i

Viktor Strandfält.
Landskapssekreterare

R/~~
Ch. Stormbom.
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