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

s e s framställning till Ål a n d s l a n dsting 

I~ 7/1951. med f örsl2g till l andskapslag om folk skolvä -

sende~s organisation i l a nd s kapet Ål a nd. 

Landsting et har vid sena ste höstsession antagit l a n d skapslagar 

angående l ä r oplikt i l a n dsk apet Ål an d s a mt .an gående k ostna derna 

för folk skolvä sende.t i l andskap e t Ål a nd. Landskapslagarna ha v a 

ä nnu ej trätt i kraft utan ä ro för närvarande f öremå l för gransk-

ning hos Republ,ikens President. . ~Tä gon fullst ä ndig l agstiftning 

om folkskolvä sendets organisa tion ha r Landsting et dä remot i cke 

ti l lsvidare skridit till, u,t a n har Landsting et hittills nö jt sig 

me d a tt a nt aga sä rskilda lands k a })Slagar, vilka innebä r a en ä nd-

ring av en del s tadganden i rike ts förordning om g runderna för 

f,olkskolvä sendets organisa tiono Landskapssty r els en, s om a n ser, 

att ant agande a v en l and skapslag om folkskolvä sendets org anisation 

vara a v nöden, då viktiga för folksk olväs endet grundläggande be-

stämmelser ingå däri, h a r 1 8. tit uppgöra försl a g till l andskapslag 

i ämnet. Förslaget bygger i tillämpliga dela r p å rikets motsva-

rande l ag a v den 18 maj 1923 (137 /2 3) ~ :Försla gets inne~åll är i 

huvudsa k följ a nde: 



Folkskol väsendet, som underlyder vederbö:rande kommuns förvalt. 

ning, står under ledning och uppsikt av l andskapss t yrelsen med b 

träde . av en folkskolinspektör f ö:r l andsbygden och en follrnkolin .. 

spektör för Mariehamns stad. Landsbygdens inspektör är landska:pe 

tjänsteman, me dan stadsfullmäktige i Mariehamn tillsätta inspektc 

för staden. Valet av sistnämnda inspektör skall dock underställ 

landskaps s tyralsen för godkä:nnande. Inspektören i Marieharnn sk 

beträffande sina tjänsteåligganden i tillämplig a delar intaga sarn 

ma ställning som landskapets inspektör. 

Kommun är berättigad att inom l agenlig t stadgade gränser själv 

ordna sitt folkskol väsende , genom reg:J;emente, som skall underst äl· 

las lan clskap ssty:celsens fastställelse. För inrä tt andet och upp-

rätthållandet av folkskolor ä r kommun berättigad till lapdSkaps-

bidrag i enlighet med .vad därom är särskilt stadgat. 

I folkskolan skall meddelas den för medborgaren nödvändiga grun 

lägg·ande bildningen. Folkskolan bör även efter bästa förmåga 

uppfostra sina elever till eoda seder och meddela dem för live t ~ 

forderliga kunskaper och färdigheter, varjämte, skolan under samver 

kan med organisationer, som verka till förmån för ung domen, bör 

stöda och bistå den ungdom, som avslutat sin skolgång, i dess f or 

satta studier och ~ulturella intres s en. I förElagets 3 § ingå 

föreskrifter om undervisning sämnena, i 4 och 5 §§ om religionsun-

dervisningen och i 6 § om fortsättningsundervisningen. 

Kommunalfullmäktige och stadsfullmt:i.ktige i Marieha:rrin utse för 

tre år i Bänder för varje folkskoldistrikt en folkskoldirektion, 

bestående av minst sex medlemmar. Till direktionen skall därjämte 

höra 1)å l andet skolans föreståndare och i Mariehamn en 2v lärar-
.i: 

kåren för ett kalenderår i sänder utsedd representant. Beträffan-

de val av direktion skall gälla vad om val e.. v kommunala nämnder 

är stadgat. Direktionen äger bl.a. övervaka skolans verksamhet 

samt under fu l lmäktiges inseende handh2.va skolans ekonomi. 

Ledi g folkskollärartj ä ns t ,skall av direktionen ledigansläs, 

och bör den bland de kompetenta sökandena, som 2nses l ämpl i gast oc 

skickligast, . ut ses till tjänst en. Där slrnlnns förd.el det kräver, 

kan dock direktionen med folkskolinspektörens begivande ånyo 

lediganslå tj2nsten. Kommuns fullmä ktig e kunna ock om vägande 

skäl därtill finnas, med insrJektörens samtycke besluta, att ledig 

tjänst interimistiskt i cke skal l ordinariter besättas. Har äter 

t ill vakant lärartjäns ic~e ·' - ~ n t . k fo'"r e a.er" 1 ,.:;urrusti" erha""ll i"ts 1;:on1peten -

sökande, skal l inspektören till tjänsten förordna :i,nterimistisk 

I 
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-----

lärare för det begynna nde l ä såret. om å tgä rder för r ä tta ndet av fö r smnmelsen eller missförhå llandet. 

Val av lärare skall understa""lJ_a ~ · · - ~ inspektörs stadfästelse. Närmare best~immelser om verkstä lligheten och tillämpningen av 

· Huru förfaras skall, om val av l"" arare icke stadfä steq stadgas landska:pslagen skola utfärdas genom landskapsförordning. 

i förslaget, likaså huru förfaras l 11 s ra , d~ lärartjänst indragit Hänvisande till före stående f å r landskaps styrelsen vördsamr.aast 

Folkskollärare skall f ·· -d P. t 0 o oror nas }Jet va provar, v;:::crefter, om han förelägga Landstinget till antaga nde nedanstående 

oförvitligt handhaft· sin befattnir1v uncler f"" 
0 orenämnda tid, direk- L a n tl s k a p s 1 a g 

tionen i sam.råd med inspektören skall åt honom utfärda fullmakt om folkskolväsendets organisation i landskapet Åland. 

, å tjänsten. In..YJ.ehar lärare fullmakt ä tidigare innehavd tjänst, I enlighet med Åle.nds landstings beslut stadgas: 

skall han efter ett år erhålla fullmakt å den nya tjänsten. Lä-
1 §. 

rare, vars tjänst intlragits; och som förflyttats till .annan t j än Den allmänna ledningen av och uppsikten över folkskolväsen-

skall omedelbart erhålla fullmakt å den nya tjänsten. På provår det tillkommer landskap-et och handha v e s närmast av landskapssty-

antagen folkskollärare skall innan fullmakt -r0··r _lionom _._ utfärdas , relsen. 

del t a ga i Jru-,. ~. r· d 1 d 
-'- - u ·or ung oms e are samt avlägga särskild examen i Folkskol väsendet underlyder konmunens förvaltning. Kommun är 

ungdomspedagogik och · folkskolförvaltning • .. berättigad att i nom lagenligt stadgade grän.ser själv ordna sitt 

Folksko+inspektör skall övervaka folkskolans undervisnings- f olkskolväsende genom .reglemente, som underställes landskapssty-

verksamhet samt följa med dess ekonomiska förval t :n ing samt närva- relsens faststäl"lelse. 

ra vid direktionssarmnanträden, vid vilka honom tillkommer y t t- F olkskolor inrättas och up·.,rätthållas samt förval tas av kommu-

.rande- men icke rösträtt. Inspektör, söm finner att vården av nen med understöd av landskapet s å som därom är särskilt stadgat. 

kommuns folkskol väsende försumma t s eller att mi ssförhållanden rå- Huru folkskolor kunna inrätt· s och upprätthå llas j ä mväl av 

da' skall om saken rap:portera till landskaps s tyrelsen och anhålla andra sammanslu tningar och enskilda personer s amt huru landska~os-



tmderstöd i s å dana fall utgivas, dä rom s t a dgas särskilt. 

2 §. 

I folkskolan meddelas den för medborgaren nödvändiga grundl ä 

gande bildningen. Folkskolan bör efter bästa förmåga uppfostra 

sina elever till goda seder samt me ddela dem för livet erforde:r. 

liga kunskaper och färdigheter. 

Det ankommer jämväl på folkskolorna att under samverkan m.e d 

organisationer, som arbeta till förmån för ung domen, stöda och 

bistå den ungdom, som av~lutat sin skolgång, i dess fortsatta s 

dier och kulturella intressen. 

3 §. 

I den egentliga folkskolan meddela s underv;Lsning i religion 

eller religions historia och sedelära, modersmålet, r äkning och 

geometri, historia, g eografi och hembygdskunskap, na turku.imig het 

med lanthushållning, hushållsgöromål, teckning , handarbete, gym-

nastik med lek och idrott samt, sång. Folkskolelev, som i skolan 

eller utom densamma å tnjuter undervisning i religion, är befri ad 

från ovannämnda undervisning i religionshistoria och medelära . 

Undervisninc; i religionshistoria och sedelära meddelas elev, s oJll 

enligt religionsfr:Lhetslagen befria s från religionsundervisning• 

På ort, dä r huvudnä ringen ick e ä r jordbruk, ka n undervisningen 1 

i lanthushållning utbytas mot någon ortens n tirine;sliv närma re 

mot svarande undervisning .. 

Dessutom kan i folkskolans tre högsta kla sser,främst i sjunde 

klassen, meddelas undervisning i et t ~ller f~era extra, eventuell 

frivilli ga ämnen. 

4- §. 

Rel i gionsundervisning rqeddelas i folkskola enligt det tros-

samfunds bekännelse, till vilket flertalet elever hör. 

Då i skola finnas minst t i o till :e#WIR~l trosbekä nne l se hörande 
' 

elever, vilka s bekännelse är en annan ä n flert alets och vilkas 

målsmä n påyrka undervisnine för dem. enligt deras troslära, ålig-

ger det dir,ektionen att tl_ag a försorg om. s å dan unuervisning. 

"l _..,..e1 1· gionsundervisnin.
0
Lr enligt mindre minoriteters troslära .r. ven 

kan från l andskapets sida understödas. 

5 §. 

Därest av lärarna vid folkskola ingen hör till flertalets av 

eleverna trosbekännelse, äger direktionen anfört ro religionsunder 

~isningen ät n äg0n utom skolan stå ende, ti l l sagda bekännelse hö~~ 

rande person, v ars vc;1 l gGdkä rmes av folkskolinspektören. Hör in-

1 

I 
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spektören ick e till samma tro s bekännel s e, bör han f öre va l e t s fe. Varj e folk skol clistrikt, lik som ä ven Mariehamns stad , t ar en 

ställelse inhämta vederbörande församling s kyrkoherdes eller f(i:r direktion. 

ståndares mening. På enaharlda s ä tt förfare s , därest ing en av I landskomm.un finnes för folk skolvä sendets enhetliga ledning 

skolans l ä rare hör till s ådan minoritets trosbekännelse, varom i även en folkskolnämnd så som särskilt sta de;ats däromo 

§ 2 mom. säges. I vartdera f allet bidraeer landskapet till under Kommunalfullmiiktig e utse f ör tre år i s ä nder mins t sex medlem-

visningen, s å som i landskapsl agen angående kostnaderna för folk- mar i folkskoldirektionen. Till di r ektionen hör därj ämte i lands 

skolväsendet om l ä rares •gottgörande för övertinLmar sta dgas. kommun skolans f ör eC:J t åndar e och i Mariehamn en a v l ärarkåren för 

6 §. ett kalenderår i s änder utsedd r epresentant. Beträffa nde valet a~ 

Fortsä ttning sundervisningen skall på l andet ordnas så lunda at t direktion gäller i övrigt, v a d om v a l av komrm.mala nämnder ä r 

huvudämnena vid undervisningen ä ro li t te::·atur, samhälls lära och stadgat. 

l anthushållning eller anna t yrkesbetona t änme samt hushållsgöro- 8 §. 

mål eller handarbete, eller också meddelas annan undervisni:ng av- Direktion ä ger under l an dskap s styrelsens ins eende övervaka sko 

seende utbildning för det praktiska livet. Till dessa huvudämnen lans verksamhet s amt i övrig t fullgöra vad i lands ka1')slag och -fö 

änsluta sig skriv- och r ä kneö vningar s amt, dä r tillfä lle gives , ordning i detta avseende kan densamma särskilt åläL~ca s. 

högst ett par andr a ämnen me d ringa timantal. Direktionen äger handhava ,skolans ekonomi enligt anvisning och 

I Marieharnns stad fastst ällas f ortsä ttn ingsundervisnine ens all- under inseende a v kommunalfullmäktig e och andra därtill behöriga 

männa grunder i folkskolreglementet. Angående l ä ro1)lanen beslut a, kommunala myndi gheter s amt i övrigt iakttaga , v a d l agligen angåen-

för så vitt om dem icke annat ä r lagstadgat, vederböran de folk- de kommunerna s ekonomi i allmänhet och fol kskolonnas ekonomi i 

skolinspektör och folkskoldirektion. sym1erhet ä r stadgat. 

7 §. 9 §. 



....... 

Ledig folkskolärartjänst skall av direktionen k:ungöras att 

ansökas och bör till tjänsten bland dem, som fylla stadgade komp 

tensvillkor, utses den, vilken bör anses vara lämpligas t och 

s~dckligast. Direktionen .är dock berättigad att, där den prövar 

skolans fördel sådant kräva, med inspektörens begive.nde ånyo 

lediganslå tjänsten. 

Kommunens fullmäkt ige kunna med inspektörens samtycke beslute. 
' 

att vakant läratjänst interimir-:>tiskt skall sakna ordinari e inne-

havare, om vägande skäl därtill finnas. 

Då till vakant lärartjänst .=. cke före den l 'a ugusti erhållits 

sökande, som kan godkännas, skall inspektören till densamma f9 r-

ordna om interimistisk lärare för det begynnande läsåreto 

Val av lärare underställes inspektörs stadfästelse. Ans~r sig 

' denne icke kunna stadfästa valet, återförvise ärendet till direk-

tionen för ny behandling. Direktionens nya eller förnyade beslut 

skall av inspektören stall.fästas, s åvida icke vid v alet den uppen-

bart lämpligaste och skickligaste sökanden förbigåtts eller i ö~ 

rigt felaktigt förfarits. · Stadfäster inspektör icke ~ler nu 

valet, skall han understä lla det summa landskapsstyrelsens avgöran~ 

de, och äger landskapsstyr'elsen härvid rätt att, om vägande skäl 

I 

I 
I 

därtill finnas, förordna, vem av de sökande skall till tjänsten I J 

antaga so 

Lärare, vars tj ä nst i ndragits, skall förflytt a s till annan 

motsvarande tjänst. Finnes icke dylik ledig i samma kom.mun, 

skall landskapsstyrelsen förflytta honom till motsvarande tj tinst 

a nnorstädes. Då förordnande om förflyttning givits, skall direk-

tionen utan att anslå tjänsten ledig antaga läraren till densamma, 

Lanclskapsstyrelsen äger rätt att, efter att hava införskaffat 

vederbörande inspektö~s u tlåtande, meddela tvä ordinarie lärare, 

som innehava likadana tjänster, tillstånd att sinsemellan ingå 

tjänstebyte, såframt direktionerna därtill samtycka. För så vitt 

tjänstebyte 8.samkar kommun kostnader, skall direktionens beslut 

om samtycke till denna del underställas kommuhalfullmäktiP·es av-o 

görande. 

Stadgandena i denna paragraf skola 

fol~skolor och deras lärare, dä dessa 

·för sina lärare av landskape t. 

10 §. 

tillämpas jämväl på privata 

skolor erhålla :penninglönen I 

För folkskoJ. l ärare, som oförvit l igt handhaft sin befattning 

under två provår, skall direktionen i samråd med inspektören 



·, 

utfärda utmäning sbrev å tjä nsten. Innehar lärare utnärnnint; sbrev 

ticlie;are handhavd t j8.nst, må di1'ektionen utfärda sådant efter et: 

provår. Kan inspektören icke focma s ig om direktionens beslut, 

äger han underställa saken landskapsstyrelsens avgörande. 

Då lärare uti den i 9 § 5 mom. stadgade ordningen antages till 

tjänst, skall för honom omedelbart utfärdas utnämnings brev, därest 

han i sin tidigare tj änst varit anställd s å som ordinarie. Har h~ 

åter varit förordnad på provår, äger han fortsätta uttjänandet ~ I 

sina provår i den nya tjänsten. 

Beträffande folkskollärare skall i tillämplit;a delar gälla , 

vad i landskapslagen den 28 februari 1929 angående utnämnings-

brev för innehavare av landskapet Ålands t j ~inster och fasta be-

fattningar s amt om deras r ä tt att kvarstå i sin tjänst eller be- 1 

fattning är stadgat. 

11 §. 

På provår a n tagen folkskollärare, som tidigare icke erhållit 

fullmakt, skall före fullmaktens utfärdande deltaga i en kurs 

för ledare av ungdomsa;cbete samt avlägga särskild ex~men i ung-

domspedagögik och folkskoleförvaltning. 

12 §. 

175 

Vid den närmare tillsynen över folkskolorna på l andet biträ-

I 
des- lanclskaps styrelsen av en folkskolinspektör, som 2. l" l a11dskapet 

tj änsteman. 

Stadsfullmäktige :\ Mariehe.m.YJ. tillsätter en folkskolinspektör, 

varvid valet underställe s landskaps styrelsen för go dkämJ.ande • 

Denna kommunala inspektör intager b &träffande sina tjä nsteålig-

I , 
de l. ti" llHmpli t:r a delar saarna stEllning som lanc1ska1Jets in-gan n ...... _ ~ 

spektör. 

13 §. 

Inspektör skall övervaka skolans undervisningsverksamhet samt 

följa med dess. ekonomiska förvaltning samt ä ger rätt närvara Vid 

direktionens sammanträden, vid vilka honom tillkommer yttrande-

men. icke rösträtt. Företages resan till ifrågavarande salil!uanträ-

den som tjänsteresa, skall lantrå dets begivande inhämtas. 

Finner inspektör i vården av kommunens folkskolväsende försum-

fu,~l:Ser eller andra missförhållanden, vilka äro stridande mot g8.l-

lande landskapsle.g och -förordning, anhåll.:e om landskapsstyrel-

sens ämbetsåteärd för kommunens skyldigkännande att r ä tta för-

summelsen eller missförhållandet. 

14 §. 



Närmare bestämmelser angående denna lanuskapslags verkställ i e; .. 

het samt om fblkskolans organisation utfärdas genom landskapsf~r .. 

ordning. 

Genom denna landska:psl ag upphävas samtliga landskapslagar om 

antagande av förordning om ändring av förordningen angående grun-

derna för folkskolans organisation. 

Mariehamn den 4 mars 1953. 

På landskapsstyrel sens vägnar: 

Lantråd 

Viktor Strandfält. 

Landskaps sekreterare 

Ch. Stormbom. 


