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N27/1958. s e s framställning till Ålands landsting 

med förslag till folkskollag för landskapet 

Åland. 

Redan vid 1953 ärs riksdag avlät regeringen en proposition med 

förslag till folkskollag (Prop.37/53). Propositionen hade tre syfte- I 

mäl: 1) kodifiering av folkskollagstif'tningen, 2) omorganisation av 

folkskolväsendet med hänsyn till det ökade antalet folkskolbarn och 

3) en utveckling av folkskolväsendet. Om det sistnämnda syfte:målet~ 

s.orn här närmast torde intressera, se.ges i propositionen : "Vår folk-

skola har redan frän början varit bristfällig och är fortfarande 

alltför ofullkomlig, särskilt pä landsbygden, där den utgör den enda 

skolan för de flesta. Dess svagaste former, skolan med förkortad 

lärokurs och kVällsfortsättningsskolan äro alltjämt alltför vanliga, 

och hjälpskolor för efterbli~na barn ha funnits endast i städer med 

minst 10.000 invånare." · Såsom de viktigaste reformerna nämnas i 

propositionen: 

"Kommunerna erhålla rätt att under förutsättningar, stadgade ge-

nom förordning, till sin .folksko la ansluta en mellanskola, som till 
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r~t 

I 
DV-sin uppbyggnad motsvarar sta t-ens mellanskola. Härvid är att märka, 

1 ,I 



:: t: 

att Regeringen under nuvarande förhållanden icke strävar till någo 

betydande ökning av mellanskolornas antal - vilket i praktiken vor 

rätt svårt på grund av den rådande bristen på meJJanskollärare - ut 

endast till att bereda en sådan möjlighet, tillsvidare blott unda~ 

tagsvis och närmast endast i sädana trakter, där de ekonomiska -"' " .t or. 

utsättningarna för anordnande av mellanskolestudier eljest äro rin 

Folkskolorna med förkortad lärokurs böra småningom indragas el-

ler ändras till skolor med två lärare. Nya skolor med förkortad 

lärokurs få inrättas endast i undantagsfall, om det finns 27-33 ele 

ver. Rffektiviteten av undervisningen vid skolorna med förkortad · 

lärokurs ökas även genom förlängning av l äsåret vid dem med två 

veckor. 

Fortsättningsundervisningen borde utvecklas också på landsorten 

så att den skulle erhålla formen av dagskola, närmast genom kon-

centrering av fortsättningsundervisningen i kommunen till en skola . 

Aven kvällsfortsättningsundervisningen borde effektiviseras genom 

höjning av minimiantalet timmar per år från nuvarande etthundra til 

tvåhundra. Vid organisationen av for~s ä ttningsundervisningen st~ 

var man till att sju folkskoleår skulle utgöra den allmänna grund , 

på vilken undervisningen av yrkesnatur kan bygga. Fördenskull bör 
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den undervisning , som på första klassen av den tvååriga fortsätt-

ningsskolan förbereder för det praktiska livet, vara mångsidig och 

öka förutsättningarna för y r kesvalet och först på andra klassen och 

i ettårig fortsättningsskola, som bygger på sju skolår, kan den va- ed 

ra i egentlig mån linjeindelad och yrkesbetonad. 

bli 
Hjälpskola skuJJejITbligatorisk i städer med minst 8 . 000 invånare 

med samma språk, så ock annorstädes på sådant område med fem kilo-

ri 
I 

meters radie och tät bosät tning, som har nämnda invånarantal. I -

' 

I landskommun och köping med mins t 1 5.000 invånare kan inrättas Il 
en tjänst som l edare av folkskolverksamheten, som skulle handhavas 

såsom huvudsyssla. 11 

Propositionen blev icke slutbehandlad under år 1 953, varför en 

ny likalydande proposition avläts till 1954 års riksdag (28/54). 

Under riksdagsbehandlingen undergick l agförslaget särskilda ändrin-

gar. Bland dem kan främst nämnas den, att den egentliga folkskolan 

blev s~xårig och fortsättningsskolan, kallad medborgarskola, två-

li 

årig. Ändringen införde s i kulturutskottet (bet. 2/56) med~öljande : 
11 

l1 motivering: "Då syftet med den ifrågavarande lagstiftningen, såsom 

ovan redan nämnts, bl.a. är att skapa en grund.för folkskoleväsen-

dets utveckling, borde momentet givas en denna strävan motsvarande 

g 
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utformning, m.a.o. avfattas så, att f olkskolans grundform är 
-11 c 

årig egentlig folkskola med en därtill ansluten 2-årig dagfort-

sättningsskola. Eenna kunde vara 1-årig endast då förhållandena 

påkalla ett sådant arrangemang. Härvid vore den egentliga folk-

skolan sjuårig. lVled tanke på utvecklingen av folkskoleväsende t & 

utskottet dessutom av den åsikten, att man helt borde frångå be-

nämningen fortsättningsskola, emedan den lätt leder tanken till 

den till sin effekt svaga aftonfortsättningsskolan, och i ställ et 

införa benämningen medborgarskola". Vidare föreslog utskotte t, al 

tjänsterna som ledare av folkskolverksamheten icke skulle inrätta1 

En mängd detaljändringar tillkom därutöver i kulturutskottet. 

Rikets folkskollag publicerades den 1 juli 1957 såsom FFS 2~~ 

Den för verkställigheten förutsatta förordningen har tillsvidare 

icke publicerats - ett förslag till förordning torde för närvar ano 

behandlas i skolstyrelsen. För att bereda det nu överlämnade l ag-

förslaget har landskapsstyrelsen haft en kommitte, bestående av 

landskapssekreteraren Rolf Sundman, skolrådet Hjalmar Björkvall O( 

folkskolinspektör Erik Bertell, tillsatt. 

Nedanstående förs l ag bygger givetvis i allt väsentligt på r i ke 

nya folkskollag. Allmänt kan dock sägas, att många redaktionel lEl 

.. 
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ändringar varit påkallade, att en del uteslutningar av för land-

skapet obehövliga stadganden förekomma och att någon ändring jämvä l 

påkallats av den svenska lagtextens bristande överensstämmelse med 

den finskspråkiga. 

Landskapslagens rubrik har en från tidigare praxis avvikande 

avfattning. Landskapsstyrelsen anser den föreslagna rubriken mera 

praktisk och kortfattad, vilket framför allt är till fördel vid 

hänvisningar till landskapslagen. Avsikten är att framdeles, då så 

låter sig göra, avfatta rubrikerna på detta sätt, om Landstinget 

anser sig kunna omfatta förslaget. 

Detal~motivering. 

I det följande kommer de stadganden i förslaget att beröras, som 

avvika från motsvarande stadgande i rikets folks~ollag . 

2 §. Landskapsstyrelsen föreslår, att medborgarskolan i land-

skapet från den 1 augusti 1970 överallt skall bli tvåårig. Till 

dess kan medborgarskolan ersättas med en kurs orri minsta tvåhundra 

lektioner. Det är givetvis möjligt för kommun, som så önskar, att 

inrätta fullständig medborgarskola tidigare. Ändringen påkallar 

uteslutning av stadgandet i 4 § 3 mom. rikets lag. 

5 §. Undervisningsämnenas benämningar ha ändrats enligt riks-

ed 
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svensk praxis. 1 .3löjd '' avser handarbete för såväl gossar som 

flickor. 

6. §. Landskapsstyrelsen föreslår, att slutförandet av folksko 

lekursen i historia, geografi och naturkunskap skall ske i medbor, 

garskolan, närmare skulle bestämmas i dess första klass, då eleve
1 

nas mognad på detta stadium är större. Förslaget l.nnebär en 

kompromiss mellan det ursprungliga förslaget i riket och lagens 

slutliga utformning där. Vidare föreslås en mångsidigt lagd s löja 

undervisning i medborgarskolan, också denna främst i första kl asse 

de1vis för att utröna elevernas fallenhet för praktiskt arbete . 

8 . Stadgandet är avsett som en hänvisni ng till 35 § självsty-

relselagen. 

17 §. Den hittills gällande regel n om 5 kilometers maximiav-

stånd till skola leder till praktiska svårigheter vid planerandet 

av distrikten och tar icke hänsyn till att skjutsning i 'många fall 

möjliggör helt avvikande principer för distriktsindelningen. Land 

skapsstyrelsen har därför i förs l aget intagit en smidigare bes t äm-

melse, medan skjutsningsskyldigheten fortfarande skulle regleras 

enligt 5-kilometersregeln (27 §). 

19 §. Hjälpskola föreslås såsom obligato ·.~~_ sk. ~ m .!L.Ör en grupp o 
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6.000 invånare inom tättbebyggt område, vilket innebär, att sådan 

skola skulle bli inrättad för Mariehamn med omnejd. Enligt den 

allmänna statistiken kommer lågt räknat antalet barn i hjälpskola 

inom en befolkningsgrupp av denna storlek att uppgå till det antal, 

som är maximum för undervisning i hjälpskola, d.v.s. 15 per 

klass. Förslaget bereder möjlighet för barn från andra delar av 

landskapet att erhålla undervisning vid denna hjälpskola. 

22 §. Föreslås antalet medlemmar i direktion till minst sex 

1ed 

I _ 

med t~kd pi skolor för större distrikt, såsom medborgarskolor och :, 

mellanskola. 1 · g 

1 1 

48 §. I rikets motsvarande stadgande, § 53, nämnas arbetshand- I 

ledart jänster. Landskapsstyrelsen finner uttrycket mindre lyckat 

och stor tveksamhet synes också ha r å tt i riket, där tjänsterna 

under behandlingen i de olika instanserna flera gånger fått byta 

namn. Icke heller de tidigare benämningarna handarbetsledare och 

arbetsledare äro lämpliga. Då fir/r/. arbetshandledare, som är tim-

lärare i slöjd, väl kan 'inrymmas under begreppet timlärare, i 

synnerhet som principerna för tjänsternas besättande och för 

tjänsteinnehavarens avlönande äro gemensamma, har landskapsstyrel-

sen utelämnat den särskilda benämningen för dessa befattningshavare 

I t 
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54 ~. Landskapsstyrelsen föreslår endast ett å rs provtid i 

motsats ti ll i riket stadgade två år. Provtiden anses i all mänhe 

i cke ha större praktisk betydel se. I de ytterst få fall, då den 

verkligen har det, kan folkskolinspek t ören i landskapet inom ett 

år bilda sig en uppfattning om l äraren. I det fal l , att lärare 

tidigare erhållit fullmakt i landskapet, föreslås, att provtid 

icke skall förekomma. Då. samtliga skolor här höra till samma 

inspektörsdistrikt, torde ol ägenhet härav icke uppstå. t rike t 

gäller denna regel blott om lärare antages t ill annan skola i 

samma kommun. 

58 §. Då tidigare föreslagits, att antal et medlemmar i direk-

tion skall vara minst sex, föreslås här hälften av medlemmarna i 

stället för rikets stadgande om tre medlemmar. 

78 §. Fo l kskollagens § 62 är oklart avfattad, varförutom orde· 

'möjliga' på sis t a raden saknar mo t svarighet i finska texteh . .Bet-

ta s t adgande liksom stadgandet i § 79 mom. 2 (rill.kets § 83 mom. 2) 

ha b i behållits oförändrade för att möjliggöra lika t~lkning. 

83 §. lVIariehamn har för 1härvarande egen f'olkskolinspektör och 

stadgandet har avfattats med tanke pä, att staden också framde les 

,9 skall ha rätt att anstäl l a en egen befattningshavare. Kompe t ens' 

villkoren böra likväl här, liksom nwnera i riket, vara enahanda. 

för stad och landsbygd. 

84 §. Ett uttryckligt stadgande om rätt att förelägga och 

utdöma vite har införts. Beträffande lagstiftningsbehörigheten 

i detta avseende hänvisas till 13 § 1 mom. 11 punkten självsty-

relselagen. 

88 §. Paragrafen motsvaras av § 92 mom. 1 i rikets lag. 

ett · 
Andra meningen har uteslutits, då/lådant stadgande icke är ak-

tuellt i landskapet. 

Med stöd av det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

förelägga Landstinget till antagande nedanstående 
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för l andskapet Aland. 

I enlighet med Alands landstings beslut stadgas: ed 

1 kap. 

Om folkskolans uppgift och ?rganisation. 

1 §. 

I folkskolan meddelas den för medborgaren behövliga grundläggande 

utbildningen . Folkskolan bör fostra sina elever till goda seder 

samt meddela dem för livet erf orderliga ktmskaper ohh färdi gheter. g 

Folkskolan bör stödja och bistå de ungdomar, som avslutat sin 

skolgång, i deras studier och kulturella strävanden. 

Vid fullgörandet av sin uppgift bör folkskolan sträva till nära 

samförstånd och samverkan med hemmet. 

2 §. 

Folkskolan består av den egentliga folkskolan och medborgarskolan. I' 

Den egentliga folkskolan är sexårig och medborgarskolan tvåårig. 

Så länge medborgarskola icke inrättats bör såsom ersättning ordnas 

en kurs omfattande minst tvåhundra.:Bktioner. Den egentliga folksko- t 

lan är därvid sjuårig. 



Till folkskola må såsom en del av densa.rruna höra en mellanskoia 
' 

som beträffande lärokursen bör motsvara landskapets mellanskola . . 

Angående villkoren för ~rundande av sådan skola stadgas genom lani 

skapsförordning. 

Till folkskola må även höra hjälpskola, klasser för barn med l ä .. 

sam utvecklingsrytm och andra skolor för barn i läropliktsåldern . 

3 §. 

Folkskolans läsår börjar den 1 augusti och slutar den 31 juli. 

Årsskiftet delar läsåret i en hösttermin och en vårtermin. 

4 §. 

Folkskolans läsår omfattar minst tvåhundra arbetsdagar. Sko l ar-

betet begynner den första vardagen i september och avslutas den 

sista vardagen i maj. 

Finnas i egentlig folkskola med en lärare så många elever och är 

så 
dessa;fördelade på de olika klasserna, att det icke är ändamål sen-

ligt att undervisa dem alla tillsammans, omfattar skolans arbe t stid 

likväl tvåhundratjugufem arbetsdagar, av vilka sjuttio användas til 

undervisning i de två lägsta klasserna och etthundrafemtiofem t i ll 

undervisning i de övriga klasserna. Skolarbetet begynner härvid i 

augusti och avslutas i juni, i enlighet med vad därom i landskapsfö 

I 

ordning stadgas. 

På särskilda skäl må avvikelse ske från stadgandena ovan i denna 

paragraf, i enlighet med vad därom i landskapsförordning stadgas. 

ned Under sommaren må för eleverna anordnas praktik och undervisning 

i lanthushållning och trädgårdsskötsel jämte därtill hörande uppgif-

ter, så ock sommarkolonier, simundervisning och annan rekreaktion. 

5 §. 

I den egentliga folkskolan meddelas undervisning i kristendoms- !L-

kunskap, modersmålet, matematik, historia, geografi och hembygds-

kunskap, naturkunskap med hälsolära, nykterhetslära och lanthushåll- i g 

ning, hemkunskap och hushåJJsgöromål, teckning, välskrivning, slöjd, 

gymnastik och idrott samt musik. Därutöver må undervisning meddelas 

i två extra eller frivilliga ämnen under högst fyra timmar i veckan. 

6 §. 

Medborgarskolans undervisningspl an skall omfatta ett slutförande 

av folkskolans lärokurser i historia, geografi och naturkunskap samt 

en mångsidigt lagd slöjdundervisning ävensom till näringslivet an-

slutna läroämnen j,ämte praktiska övningar. 
111 

I övrigt skall undervi s- li 

ning meddelas i kristendomskunskap och religionshistoria, modersmål 'mt 

I 
och litteratur, samhällskunskap, hemkunskap och hushållsg_öromål, 

Il 

Il 
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barnavård samt gymnastik och idrott. Härutöver må undervisas i n~l 

ra andra läroämnen med mindre timantal. 

Den i medborgarskolan meddelade undervisningen skall vara mång~ 

sidig och bör förbereda elevernas yrkesval. 

Landskapsstyrelsen äger rätt att vid behov bevilja tillstånd 

till avvikelser från stadgandena i 1 mom. 

7 §. 

I folkskolan meddelas religionsundervisning enligt det trossam-

funds bekännelse, till vilket flertalet elever hör. 

Aro minst åtta till samma tvosbekännelse hörande elever jämli kt 

religionsfrihetslagen befriade från den allmänna religionsunder-

visningen i folkskola och påyrka deras målsmän undervisning för dem 

enligt denna troslära, bör sådan meddelas dem i skolan. 

Aro fem eller flere elever befriade från all religionsunderv i s-

ning i skolan och kunna de icke visa, att de erhålla undervisni ng 

motsvarande slag utom skolan, böra de i stället för religionsunder 

visning erhålla undervisning i religionshistoria och sedelära. 

() § . 

Angående undervisningsspråket och undervisning i främmande språ 

är särskilt stadgat. 

202 

9 §. 

Till en undervisningsgrupp, till vilken höra elever från folksko-

lans första eller andra klass, må icke sammanföras flere än trettio-

fyra elever, i regel icke heller från mera än två årsklasser. Till ~ed 

en annan undervisningsgrupp må höra högst fyratio elever från högst 

fem skilda årsklasser. 

Elever från den egentliga folkskolan och medborgarskolan må 

icke utan tvingande skäl undervisas gemensamt. 

Från och med tredje klassen böra gossar och flickor undervisas 

var för sig i handarbete och, då skäl därtill föreligger, jämväl 

i gymnastik och idrott samt i medborgarskolans praktiska läroämnen. 

Genom landskapsförordni ng må stadgas, att u~dervisningsgrupp 

i särskilt fall skall vara mindre än ovan i denna paragraf bestämts 

samt att även flere årsklasser än ovan sagts må erhålla gemensam 

undervisning. Likaså stadgas genom landskapsförordning, på vilka 

villkor undervisningsgrupp vid ~ndervisning i modermålet och mate-

matik må uppdelas på två undervisningsgrupper. 

10 §. 

Folkskola bör hava egen för ändamålet godkänd lokal. Skola eller 

del av sådan må med f olkskolinspektörens tillstånd för högst ett 

i.-
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läsår interimistiskt förläggas till ändamålsenlig hyreslokal. 

För användning av hyreslokal för längre tid bör landskaps styrelsen, 

tillstånd utverkas. 

11 §. 

På folkskcilas tomt eller i dess närhet bör finnas en lekplan f ör 

elevernas fristunder och idrottsövningar. Vid medborgarskola, där 

undervisning i lantbruk meddelas, böra finnas köks- och frukt trä d-

gård samt jord för försöksodling. Skolans omgivning bör förskönas 

och vårdas. 

Till folkskola böra anskaffas nödiga inventarier, undervisnings 

materiel, bibliotek ävensom annan för skolans verksaillhet nödig 

utrus t ning. 

12 §. 

Skollokal iteterna må icke användas för sådana för skolarbe tet 

främmande ändamål, som kunna inverka störande på skolans goda och 

opartiska förhållande till medborgarkretsar med olika tänkesä tt. 

Till annan användning av dess lokaliteter än för skolans ege t 

behov bör folkskoldirektionens tillstånd inhämtas. Sådant till s t å 

må icke utan vägande skäl förvägras, då fråga är om tillstä l l n i ng , 

som för främjande av ungdomens sjalvuppfostrings- och kulturstr a-

I 

vanden anordnas av ungdoms- eller folkbildningsorganisation, därest 

det kan förutsättas, att oklanderlig ordning därvid upprä tthålles 

och att dess syfte icke är att uppnå ekonomisk vinning. Av arrangör I 

av sådan tillställning må för användandet av lokaliteten uppbäras 

högst så stor ersättning, som uppskattad till skäl i gt belopp bör 

anses täcka kostnaderna för städning, värme och lyse samt ersätt-

ning för nötning och skada på skolas egendom. 

lJ §. 

Folkskola bör fortgående stå under läkaruppsi· kt. El 1 .. everna, a-

I ned 

I 

I 
ll-

1 

rarna och skolans övriga personal böra tillräckligt ofta undersökas l i g 

f, 

I 

av läkare. 

Angående läkar- och tandl äkarbefattning vid fo l kskolorna stadgas I 

I 

I 

I 

särskilt. 

14 §. 

Har folkskola inrättats speciellt för elever med nedsatt hörsel 

eller syn, psykiskt efterbl i vna och i andligt avseende sent utveck-

lade, sjukliga eller vanföra barn e l ler är det för skolväsendets 

I 

I 

I 

I 

/, 

allmänna utveckling nödvändigt att inrätta särskilda experimentsko- I 

lor, må för dessa skolors vidkommande avvikelse ske från stadgandena I mt 

Il 
i detta kapitel, enligt vad därom i landskapsf örordning stadgas. /l öv-

Il 



2 kap. nerna, bör därav bildas ett för dessa kommuner gemensamt distrikt. 

Om det kommunala folkskolväseJ].det. Med avseende å medborgarskola och mellanskola, som utgör del av 

15 §. folkskola må kommun bibehållas odelad eller ock må flere kommuner 

Folkskolor inrättas och upprätthållas samt folkskolväsendets kos eller delar av dessa sammanföras till ett gemensamt distrikt. ned 

nader bestridas med nedan i 3 kap. nämnda undantag av kommunerna, 0 
Folkskoldistrikt må ej utan v ägande skäl göras så litet, att 

dessa erhålla för ändamålet landskapsunderstöd såsom i 7 kap. stad- egentlig folkskola till fölft härav bleve skola med endast en lära-

gas. re, ej heller medborgarskolas distrikt så litet, att i detta ej 

16 § . finnes det antal skolpliktiga barn, som fastställes genom land- 1-

Folkskolor böra i kommun finnas i så stort antal och vara så för- skapsförordning. 

lagda, att skolgången för de barn, som äro i fo lkskolåldern, kan 18 §. i g 

ordnas på ett ändamålsenligt sätt. I folkskoldistrikt bör egentlig folkskola inrä~tas, om antalet 

17 §. skolpliktiga barn uppgår till minst tjugusju, dock sålunda, att i 

Kommun skall indelas i folkskoldistrikt. Distriktsindelning 
gles t befolkade trakter och skärgårdskommuner egentlig folkskola 

skall uppgöras så, att elevernas skolvägar, med hänsyn tagen även 
bör inrättas om antalet skolpliktiga barn uppgår till minst tjugu. 

till av kommunen ordnad skolskjuts eller, i undantagsfall, inkvarte-
Skola må indragas endast om elevantalet under tre på varandra föl-

ring, icke bliva betungande. I distriktsindelning skall anges dist-
jande år varit mindre än femton. Förenas folkskoldistrikt med 

riktens gränser och skolornas placering, möjligen behövliga regel-
granndistrikt, må skola indragas oberoende av elevantalet. 

mässiga skolskjutslinjer samt för vilken bosättning inkvartering be-
19 §. 

höver ordnas. Kan till två eller flere kommuner hörande bosättnings 
För undervisning av psykiskt lindrigt efterblivna eller sent ut- mt 

område icke lämpligen uppdelas på skoldistrikt inom de olika kommu- , 
vecklade barn må hjälpskola inrättas och hjälpskoldistrikt för ÖV-
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detta ändamål bildas. Folkskolstadgan godkännes av kommunens fullmäktige. Av fullmäk-

I IVlariehamn och inom tätt befolkat, till en eller flere kommune tige godkänd folkskolstadga skall underställas landskapsstyrelsen 

hörande område med fem k i lometersradie bör hjälpskola dock inrät - för fastställelse. 

tas, om antalet invånare i staden eller inom området uppgår till Därest landskapsstyrelsen icke anser sig kunna fastställa av ed 

minst .. 6.000. kommunens fullmäktige fattat beslut oförändrat, bör ärendet åter-

Kommun äger rätt att med hjälpskoldistrikt införliva jämväl på förvisas till fullmäktige för ny behandling inom viss tid. Kan 

längre än fem kilometers avstånd belägna, till kommunen hörande icke heller fullmäktiges nya beslut fastställas, äger landskapssty-

områden, om den icke enligt föregående moment är skyldig att f ör d relsen besluta, att stadgan med vissa ändringar skall lända till 

upprätthålla en andra hjälpskola. Under enahanda förutsättningar efterrättelse. 

må även hel kommun eller flere kommuner tillsammans bilda ett hjäl Samma förfarande skall iakttagas vid ändring av folkskolstadga. 

skoldistrikt. Anser landskapsstyrelsen att ändring av stadgan är nödvändig, men 

20 §. kommunens fullmäktige motsätta sig ändringen,äger landskapsstyrel-

För kommuns folkskolväsende skall folkskolstadga uppgöras. sen rätt att fastställa ändring till efterrättelse. 

I landskommuns folkskolstadga intagas bestämmelser om distrikt s~ 21 §. 

indelningen och den skoltyp, som bör finnas i varje distrikt, äv en Folkskolas verksamhet ledes och övervakas i första hand av folk-

som de allmänna grunder, enligt vilka korrimunens folkskolväsende skoldirektionen. 

ordnas. Varje folkskoldistrikt, där folkskola finnes, bör hava en folk-

I folkskolstadgan för ll/Iariehamns stad bestämmes distriktsindel- skoldirektion. Finnes ej folkskola i ett distrikt, underlyder 
I -

ningen för skola, som är gemensam för två eller flere kommuner, distriktet den direktion, i vars skola de flesta barnen fullgöra siJmt 

samt det kommunal a folkskolväsendets allmänna grunder. läroplikt, eller den direktion, kommunens fullmäktige bestämmer, öv-
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I Marieharnns stad må finnas endast en folkskoldirektion. 

22 §. 

Kommuns fullmäktige utse för tre år i sänder minst sex mecrl.lern.m
8
, 

i folkskoldirektionen. Medlemmarna vä]jas främst bland elevernas 

föräldrar, dock ej bland skolans lärare. Til l direktionen hör där. 

utöver såsom medlem en representant för lärarkåren. Direktionen 

väljer inom sig ordförande. 

23 §. 

För folkskolväsendets enhetliga ledning finnes i landskommun en 

folkskolnämnd. Kommuns fullmäktige utse för tre år i sänder ord-

förande och fem ledamöter i folkskolnämnden. Dessutom hör till fol 

skolnämnden såsom medlem en representant för lärarkåren. 

Finnes i kommun blott en folkskoldirektion, handhar denna även 

folkskolnämnds åligganden. 
I 

24 §. 

Folkskoldi rektion och folkskolnärnnd äro beslutföra, då minst fyr~ 

medlemmar äro närvarande. 

25 §. 

Folkskoldistrikt, som är gemensamt för två eller flere Lkommuner , 

förvaltas av den kommun, inom vars område skolan är telägen. LikV8 

-

må kommunerna överenskomma om att medlemmar till direktionen utses 

från de olika kommunerna. I skolans kostnader deltaga "kommunerna 

i förhållande till det antal läropliktiga barn i envar kommun, som 

finnes i folkskoldistriktet. 

26 §. 

I kommunal folkskola meddelas undervisningen avgiftsfritt. Er-

forderliga läroböcker, andra skoltillbehör samt behövligt arbets-

material tilldelas eleverna utan ersättning. 

27 §. 

Är färden till folkskolan förenad med risk för eleven eller är 

avståndet till skolan längre än fem kilometer, bör kommunen taga 

del i kostnaderna för elevens frambefordran eller ledsagande till 

skolan samt hans inkvartering i dess närhet. Lag samma vare be-

träffande de yngsta eller till hälsan svaga barnen, även om avstån-

det till skolan är kortare än 5 kilometer, ifall vägen utan ifråga-

varande bistånd bör anses bliva alltför svår eller betungande för 

-dem. 

Dä kommun är skyldig att deltaga i kostnaderna för elevs fram-

befordran, ledsagande eller inkvartering, bör understödet icke 

understiga två tredjedelar av skäliga kostnader. I distrikt, där 

'--. -. 
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en avsevärd del av eleverna har mer än fem kilometers skolväg, bör 

kommunen antingen ordna fri skolskjuts för sådana elever mellan 

lämpliga uppsamlingsplatser och skolan eller kostnadsfri inkvart e-

ring. 

Landskapsstyrelsen kan ålägga kommun att inrätta elevhem, där 

skjutsning av elever icke ,kan ordnas ändamålsenligt. 

28 §. 

Under varje arbetsdag skola eleverna erbålla en tillräcklig 

måltid i skolan. 

29 §. 

Barn av mindre bemedlade föräldrar böra av kommunen erbålla 

kläder, skodon och annan hjälp i sådan omfattning, att deras skol-

gång tryggas. 

30 §. 

Mariehamns stad må i nödig omfattning anordna sommarrekreation 

för mindre bemedlade elever. 

31 §. 

Sko l måltid och helinackorderingen i elevhem äro avgiftsfria. 

I elevhem placerade elever äro likväl skyldiga att i skälig omf'at t-

ning utföra lämpliga uppgifter och att deltaga i sysslorna i elev-

hemmet. 

Skolans läkarundersökningar och läkarvården för olycksfall, som 

drabbat eleverna i skolan _ eller på vägen till eller från denna, 

äro avgiftsfria. 

3 kap. 

Om iannan folkskolverksamhet. 

32 §. 

Privat folkskola må inrättas med landskapsstyrelsens tillstånd. 

Andra med f'olkskolväsendet sammanhängande uppgifter må fullgöras 

inom gränserna för vad i landskapsförordning stadgas. 

Iakttages vid den privata folkskolverksamheten, oaktat fram-

ställd anmärkning, icke vad därom a··r föreskrivet, må landskapsunder-

stödet indragas eller tillståndet till upprättbållandet av skolan 

återkallas. 

33 §. 

För läropliktiga barn, vilka såsom för längre tid intagna pati-

enter vårdas i landskapets, kommuns eller sammanslutnings av kommu-

ner sjukhus, skall på åtgärd av den, som upprätthåller sjukhuset, 

ed 

i7 
0 

meddelas undervisning, ägnad att främja fullgörandet av läroplikten, t 

i sådan utsträckning, som barnens hälsa och övriga förhåJJanden det 
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tillåta. 

4 kap. 

Dm läroplikt, 
.:c::::r' - - .. 

34 §. 

Barh, som är finsk :medborgare, är läropliktigt enligt vad ne dan 

i detta kapitel stadgas. 

Om undervisningen för höggradigt psykiskt efterblivna barn s tad-

gas särskilt. 

35 §. 

Läroplikten avser inhämtande av det mått av kunskaper och fär-

di gheter, som meddelas i folkskolan. 

Genom landskapsförordning stadgas, i vilken mån studier vid I 
• 11 

annan läroanstalt motsvara fullgörande av läropl i kten. 

36 §. 

Läropliktens fullgörande begynner med ingången av hösttermi nen 

det kalenderår, under vilket barnet fyller sju år, och upphör, 

ifall läroplikten icke därförinnan ful lgjorts, med ntgången av vår-

terminen det kalenderår, under v i lket det fyller sexton år. Av 

särskild orsak må läropliktens fullgörande påbörjas senare än vad 

ovan nämnts. 

För blint eller dövt barn varar läroplikten tio år, enligt vad 

därom genom landskapsförordning stadgas. 

Läroplikten är fullgjord, då barnet genomgått folkskola eller 

eljest visat sig hava inhämtat motsvarande kunskapsmått. ed 

5 kap. 

Om full&örande av läroplikten. 

37 § . 

Läropliktigt barn och såd.ant barn i läropliktsåldern, som vistas 

i landskapet, men icke är finsk medborgare, samt, oberoende av med-

borgarskap, av särskild orsak även sådant barn, som icke är i g 

läropliktså ldern, äga rätt att vinna inträde i folkskola, enligt 

vad i detta kapitel stadgas. 

38 §. 

För fullgörande av läroplikten bör barn besöka folkskola eller 

erhålla motsvarande undervisning i annan läroanstalt eller i hemmet. 

39 §. 

Barn må icke hållas som elev i folkskola, om dess skolgång till 

följd av kroppslyte, sjukdom eller psykisk abnormitet bör anses 

skadlig eller utan i1ytta f-o··r bar~net. Såd t b an arn skall befrias t 
från ! 

läroplikt, försåvitt icke för detsamma anordnats undervisning i /löv-



specialskola, som förutsättes i denna landskapslag. 

40 §. 

Barns målsman och arbetsgivare böra draga försorg om att barnet 

fullgör sin läroplikt. 

-~d målsman avses i denna landskapslag den, som huvudsakligen 

drager försorg om barnets vård och uppfostran. 

41 §. 

Barn hör till det f olkskoldistrikt 
' i vilket dess målsman bo r 

eller vistas för arbetsförtjänst. 

42 §. 

Barn äger rätt att besöka folkskola i det distrikt, till vilket 

det hör. Föreligger giltig anlednina 
0' må kommunen doak bestämma , 

att barn interimistiskt för hela la''sår i stället äger rätt till 

skolgång i något annat distrikt i·nom k ommnnen, dock under förut-

sättning, att kommunen vid behov i nödig 0~-Pa+tni·~g l!LL u .a understödjer 

elevens frambefordran eller ledsagande till skolan i detta distrild 

'"' I 

.· 

' 

ell er' om målsman därtill samtycker' dess inkvartering i närhe t en av 

skolan. 

Finnes i distrikt icke folkskola, a"ger barnet enlj_gt målsmans ve.~ 

rätt till skolgång i något annat skoldistrikt inom kommunen. 

Barn äger rätt att bliva intaget även i annan egentlig folkskola, 

om icke därigenom lärartjänst i det egna distriktet blir obehöv-

lig eller i det ~ndra distriktet härigenom ny lärartjänst måste 

inrättas eller lokalitetErna utvidgas. Landskapsstyrelsen fast-

ställer de grunder, enligt vilka barnets hemkommun är skyldig att 

till den främmande kommunen erlägga ersättning för barnets skol-

gång, så att ersättningen i det närmaste motsvarar de verkliga 

tilläggskostnader_ , som av skolgången förorsakats den främmande 

kommunen. 

Angående intagning av elever i mellanskola, hjälpskola och 

andra specialskolor är gällande, vad därom i landskapsförordning 

stadgas. 

43 §. 

Elev i folkskola må av ~ärskild orsak befrias från skolgång, 

dock för längre tid än en månad endast om oövervinneligt hinder 

föreligger. 

44 §. 

Folkskolelev skall i skolan och utanför densamma uppföra sig 

1Zäl samt iakttaga skolans ordningsregler. Elev,, som icke låter sig 

rätta av skolans disciplinära å tgärder, må av direktionen skiljas 
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från skolan. Beslut därom bör underställas folkskolinspektören röl . examen från egentlig folkskola eller medborgarskola, utses exami-

fastställelse. Målsman äger sörja för att sådan elev erhåller un- nator av vederbörande folkskolinspektör. 

dervisning i annan skola eller i hemmet. Trots skiljandet från 47 §. 

skolan är elev fortfarande Jiropliktig enligt denna landskapslag. Bryter målsman mot stadgandena i denna landskapslag, straffes med 

Kroppsaga är förbjuden i folkskola. högst etthundra dagsböter. 

45 §. Arbetsgivare, som hindrar i hans tjänst varande barn att full-

Folkskoldirektionen äger övervaka, att läroplikten fullgöres , göra sin läroplikt, straffes med minst femtio dagsböter. 

och avgöra densamma rörande frågor, försåvitt dessa ej genom ~ar direktion kallat målsman att höras med anledning av f örseel-

landskapsförordning överlämnats till annan myndighets avgörande , 
se, som nämnes i 1 mom., men denne utan laga förfall uteblir, må 

Direktionen skall föra förteckning över distriktets.läropliktiga 
polischef på anhållan av direktionen låta hämta honom. Läropliktig 

barn. För detta ändamål äga de, som föra kyrkböcker och civilregis-
i medborgarskola må på enahanda sätt hämtas, om han mot målsmans 

ter, rektorer för läroverk och yrkesskolor samt polismyndigheter na vilja försummar sin skolgång. 

lämna ikommunens folkskolnämnd eller i Mariehamn folkskol\).irekti onen 
Angående bar~skyddsmyndigheternas uppgifter, då barn försummar 

nödiga upplysningar, såsom genom landskapsförordni··r1g ~~ d '-' "'1.ia gas. ,\ 
att fullgöra läroplikt, är särskilt stadgat. 

46 §. 6 kap. · 

Undervisas läropliktigt barn i hemmet eller i skola, som ej mot-
Om tjänsteinnehavare. 

svarar folkskola, bör barnets framsteg prövas i slutet av varje 
48 §. 

termin. Barnets l1nålsman må välja examinator, men vid förhöret bör 
I folkskola bör finnas nödigt antal tjänster för lärare, tim-

en av direktionen därtill utsedd folkskollärare närvara. Där sär-
lärare och elevhemsföreståndare. Andra tjänster må kommun, såframt 

slö.ld orsak sådant påkallar samt all tid, då fråga är om avgångs-
ej i lag annorlunda är stadgat, inrätta och upprätthåTh enligt pröv-



ning. I varje folkskola är en av lärarna föreståndare. väsendet samt om dessas omorganisation fattas av kommuns fullmäk-

Angående lärartjänsternas benämningar och omfattningen av 
lärar~ 

tige. ])essa må även fö r en tid av högst tre år fö rordna, att 

nas Widervisningsskyldighet stadgas särskilt. tjänst icke skall ordinarie besättas, därest det är sannolikt, att 

49 §. den icke kommer att varaktigt behövas. 

Finnas minst tjugusju elever i egentlig f olkskola, bör den hava 
51 ~ . 

minst två lärare. Till ordinarie tj äns t inom folkskolväsendet må endast finsk med-

I ·mellanskola, medborgarskola och sådan egentlig folkskola, som 
borgare utnämnas. 

har minst sex lärare, må lärartjänsterna huvudsakligen eller ute-
Angående övriga kompetensvillkor för inn ehavare av tjänst inom 

slutande ombildas till lärartjänster i något eller några ämnen, 
folkskolväsendet stadgas genom landskapsförordning. Landskapssty-

enligt vad därom genom landskapsförordning stadgas. 
relsen må av särskilda skäl bevilja dispens från dem. 

I folkskola skall finnas sä k" ld 1 .. rs i arare i slöjd för gossar, om 
52 

antalet veckotimmar i detta ämne i tredje klassen och följande 
Såsom utnämningsbrev gives åt innehavare av lärartjänst fullmakt 

klasser uppgår till sammanlagt minst det antal, som motsvarar denna 
och åt övriga förordnande. Uthä.mningsbrev utfärdas av den myndig-

lärares undervisningsskyldighet, samt särskild lärare i slöjd för 
het, som förrättar valet eller fförordnar tjänsteinnehavare. 

flickor, om motsvarande timantal uppnås i tredje klassen och föl j ar 
53 §. 

de klasser. Vakant lärartjänst skall, därest laga hinder icke föreligger, 

Kommun bör enskilt eller gemensamt med andra kommuner anställa 
anslås ledig att ordinarie besättas, och skall till densamma 

lärarinna i hemkunskap, så tt l a ~ompetent l ä rarinna i ämnet finnes . 
väljas den skickligas te och lämpligaste bland de sökande, som fylla 

50 § . 
stadgade kompetensvillkor. Tjänsten må likväl, där skolans fördel 

Beslut om grundande och indragr1i·ng t·· av Jånster inom folkskol-
anses sådant kräva, med folkskol:irnpektörens samtycke ånyo anslås 
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ledig att sökas. 

Val av lärare skall underställas f olkskolinspektören för fast~ 

ställelse. Anser sig denne icke kunna fastställa valet, skall ha 

å terförvisa ärendet för ny behandling till den myndighet, som 

verkställt valet. Nytt eller förnyat val skall av folkskolinspek 

ren fastställas, såvida icke den uppenbart skickligaste och lämpt 

gaste sökanden förbigåtts eller i övrigt förfarits fe laktigt. 

Fastställer folkskolinspektöreri icke heller nu valet, skall han 

underställa ärendet landskaps styrelsen för avgörande. Landskaps-

styrelsen mä, om vägande skäl föreligga, bestämma, att en .annan 

sökande än den valde skall antagas till tjänsten. 

Vid antagande av interimistisk lärare skall i tillämpliga delar 

iakttagas, vad ovan i denna paragraf angående ordinarie besättande 

av tjänst är stadgat. Har likväl till vakant tjänst icke före den 

1 augusti valts sökande, som kan godkännas, skall folkskolinspek- · 

tören till tjänsten förordna interimistisk lärare för det begynnaw 

de läsåret. 

54 §. 

Den, som valts till ordinarie l ärare, J.skall med i 2 mom. nämnt 

undantag förordnas att under provtid handhava tjänsten. Då han 

tjänstgjort ett är, skall den slutliga utnämningen upptagas till 

avgörande. Har läraren under denna tid visat sig för .':tjänsten 

skickad och iakttagit go tt uppförande, .'s l{all han utnämnas till 

tjänsten. 

Har lärare tidigare erhållit fullmakt pä lärartjänst inom land-

skapet, bör fullmakten utfärdas omedelbart efter det valet stad-

fästs. 

Har pä provtid antagen lärare under provtiden visat sig olämp-

lig för tjänsten, skall honom meddelat förordnande återkallas. 

Beslut om utfärdande eller förvägrande av fullmakt eller ä ter-

kallande av förordnande pä provtid skall underställas folkskol-

inspektör för fastställelse. Anser sig folkskolinspektör icke kunn, 

fastställa beslutet, skall han unders tälla ärendet landskapsstyrel- J 

sen för avgörande. 

55 ~. 

r9r ordnaE! på provtid antagen innehavare av lärart jän_s,t att hand-: 

hav.a annan lärar t_jäns t ,_ · 1;1..pphör hans tidigare t jänst~f örhåll-ande, 

~ä.han tillträder dert nya tjänsten. 

56 ~. 

Lärare är skyldig att f ortgående följa med utvecklingen inom 
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sitt yrke. Lärartjänst må .indragas, om antalet barn, som böra intagas i 

På provtid antagen lärare, som icke tidigare erhållit fullmakt 
. ' skolan, nedgått i sådan om±' attning, att tjänsten icke bör anses be-

är skyldig att, förrän sådan utfärdas, avlägga examen i folksko l- · hövlig. Annan tjänst inom folkskolväseDdet må indragas, då laga 

förvaltning. skyldighet att upprätthålll. den icke föreligger. 

57 §. Indrages sko l a, upphöra samtidigt tjänsterna, såvi da de icke 

Tjänst för timlärare eller elevhemsföreståndare besättes på ombi l das till tjänster vid annan skola. 

samma sätt som lärartjänst. Förordnande bör likväl utfärdas ome- 61 §. 

delbart efter det valet fastställts. Lärare eller elevhemsföreståndare, vars tjänst indragits, skall 

58 §. förflyttas till annan mo t svarande, för honom lämplig tjänst inom 

Föreståndare för folkskola utses av folkskoldirektionen ef ter folkskolväsendet. Ar sådan icke ledig i samma k9mmun, skall land-

lärarkårens hörande för tre läsår åt gången. Har den valde e j er- skapsstyrel sen förflytta honom till motsvarande tjäns t annorstädes. 

hållit mer än hälften av de avgivna rösterna, bör ärendet under- Innehavare av tjäns t , som vid ändring av distriktsindelningen 

ställas folkskolinspektören för fastställelse och därvid så förf~ eller den kommunala indelni ngen ombildas till tjänst j_ annan kom-

ras, som vid förordnande av timlärare är stadgat. mun eller vid annan skola, blir innehavare av den nya tjänsten. 

Finnes i skolan blott en lärartjänst, är dess innehavare skolan Vägrar l ärare eller elevhemsföreståndare i de i 1 och 2 mom. 

föreståndare. nämnda fallen att samtycka till förflyttningen, utfärdas åt honom 

59 §. skiljebrev utan anhållan. 

Tjänst, vars innehavare är verksam vid två eller flere skolor, Finnes i cke tjänst, till :~ilken lärare eller elevhemsföreståndare 

besättes av folkskolnämnden. jämlikt 1 mom. kan förflyttas, skall han uppföras på indragnings-

60 §. stat, i enlighet med vad därom är särskilt stadgat. 



Ordinarie lärare eller elevhemsföreståndare må sinsemellan inf!'·' 
oc 

Ordinarie lärare må för mindre än i 1 mom. avsedd förseelse i 

t j änstebyte, om vederbörande direktioner och landskapsstyrelsen Q.isciplinär väg bestraf:fas genom varning eller avhållande frå n 

därtill samtycka. tjänsteutövning under högst tre månader, under vilken tid han gå r 

62 §. förlustig hela sin penninglön. Lag samma vare, om på provtid an-

Tjänsteinnehavare är skyldig att avgå den 31 juli det år han tagen eller interimistiskt förordnad lärare eller elevhemsförestan-

:f;yller 67 år. Landskaps styrelsen må do ek, på framställning av f' ol dare gjort sig skyldig till dylik förseelse. 

skoldirektionen, låta honom kvarstå i tjänsten under högst tre hel Vederbörande folkskolinspektör verkställer i disciplinärt ärende 

läsår därefter, ifall han bör anses fortfarande kunna sköta sin undersökning och f ramlägger des s resultat samt eventuellt straffyr-

tjänst. Framställningen härom bör tillställas landskapsstyrelsen kande för folkskolnämnden eller, ~är sådan ej finnes, för folkskol-

före den 1 april det år, då tjänsteinnehavaren vore skyldig att direktionen, vilken efter att hava hört lärare, avgör ärendet. 

avgå. Dömes lärare till strängare straff än varning, skall beslutet under-

Genom landskapsförordning må för innehavare av särskilda tjänst ställas landskapsstyrelsen för fastställelse. 

fastställas skyldighet att avgå tidigare, dock icke före fyllda 64 §. 

55 år. Ehr folkskolinspektören icke framställt straffyrkande inom fyr a 

63 §. må nader efter det den omständighet, som kunde hava givit anledning 

liar ordinarie lärare genom sin verksamhet eller sitt uppförande till disciplinärt förfarande, kommit till hans kännedom, skall s aken 

inom eller utom tjänsten eller genom försummelse av sina tjänste- anses hava förfallit. 

åligganden ådagalagt, att han icke förtjänar det förtroende och de. Har domstol befriat lärare frå n åta1., m.å ej disciplinärt för-

aktning, vilka hans ställning som lärare förutsätter, må han i di s~ farande anhängiggöras eller fortsättas av samma orsak i annat fall 

ciplinär väg avsättas. än då fråga är om omständighet, som icke bör betraktas såsom brott, 



_ , 

.•. .:;.:. . 
I' . ~ 

men som enligt 63 kan föranleda disciplinärt straff. 

Under den tid åtal mot lärare är anhängigt vid a l 1män domstol 
' 

må disciplinärt förfarande mot honom av samma orsak icke inledas · 

eller fortsättas. Har folkskolinspektören icke inom tre månader 

efter det domstolens utslag vunnit laga kraft framställt straffy~ 
I 

kan~e, skall saken anses hava förfallit. 

65 ~. 

Medan lärare är ställd under åtal, disciplinärt förfarande elle. 

rannsakning för brott eller ·disciplinär förseelse, må folkskoldi-

rektionen avhålla honom från tjänsteutövning. Beslutet härom bör . 

underställas landskapsstyrelsen för fastställelse. 

·Beslut om avhållande från tjänsteutövning länder till efter-

rättelse, ändå att besvär däröver anförts. 

Har lärare medelst domstols eller annan myndighets beslut dömts 

till avsättning skall han omedelbart avhållas från tjänsteutövni ng ,· 

även om beslutet icke vunnit laga kraft. 

66 § . 

Tjänsteinnehavare, som på grund av sjukdom icke förmår sköta 

sin tjänst, bör anhålla om tjänstledighet. Underlåter han detta , 

skall folkskoldirektionen befria honom frän tjänstgöring för den 

.:" ."; 22;/. . t..,... u 

tid sjukdomen varar. Folkskoldirektionens beslut skall underställas 

Iolkskolinspektören för fastställelse. Oberoende härav må beslutet 

omedelbart verkställas. 

Har tjänsteinnehavare på grund av kroppslyte eller nedsatta 

kropps- eller själskrafter varaktigt förlorat sin arbetsförmåga, är 

han skyldig att avgå. Avgår icke lärare, sedan han uppmanats där-

till av landskapsstyrelsen, skall denna entlediga honom från 

tjänsten. 

67 §. 

Elevhemsföreståndare. och timlärare må entledigas från sina 

tjänster, då skäl därtill prövas föreligga . Om entledigande be

sluter folkskoldirektionen, som skall underställa sitt beslut l and-. 

skapsstyrelsen för fastställelse. Har fråga om entledigande från 

tjänst på yrkande av folkskolinspektören upptagits till behandling 

i folkskoldirsktionen, skall de~na underställa sitt beslut land-

skapsstyrelsen för fastställelse även i det fall, att skäl till 

entledigandet enligt direktionens åsikt ej föreligger. 

:B'örordnande för interimistisk innehavare av tjänst eller för 

vikarie rnå återkallas i samma ordning, i vilken det utfärdats. 

68 § . 



-
Har tjänsteinnehavare valts av folkskolnärnnd eller kommuns sty. folkad, tilldelas, om anskaffandet av folkskolbyggnadereljest 

relse, åligger det dessa att handhava de uppgifter, som ovan anfö för kommunen bleve oskäligt betungande, utöver i 1 mom. stadgat 

trotts folkskoldirektionen. understöd,/ extra byggnadsbidrag. Det totala understöd, som till-

Stadgandena ovan i 62, 66 och 67 §~ tillämpas icke på sådan kommer sådan kommun, utgör 90-95 % av byggnadskostnaderna eller, 

tjänsteinnehavare, vid vars u tnämning folkskolinspektör eller lan under i . l mom. nämnd förutsättning, av normalpriset. Är det 

skapsstyrelsen ej är delaktig. sammanlagda beloppet av . de beviljade bidragen mindre än landskapets 

69 §. totala understöd, kan skillnaden givas i form av amorteringslån. 

Vad i detta kapitel om tjänsteinnehavare inom folkskolväsend et Landskapsstyrelsen fastställer de grunder, jämlikt vilka land-

är stadgat, gäller icke folkskolinspektör, om vilken stadgas särs skapsbidrag, extra bidrag och amorteringslån beviljas. I särskilda 

7 kap. fall må landskapsstyrelsen bevilja landskapsbidrag och amorte-

Om landska~sunderstöd. ringslån även för normalpriset överskjutande kostnader eller 

70 §. tillåta, att byggnadskostnaderna för skola helt erläggas av 

Landskommun erhåller för anskaffande av egna folkskolbyggnad er landskapsmedel. 

av landskapet såsom bidrag 20-50 % och såsom amorteringslån 40- 71 §. 

60 % av byggnadskostnadernas belopp, lihrväl så, att landskapets Låter landskommun installera centralvärme eller elektrisk be-

totala understöd är 60-95 % av sagda kostnader. Övers~iga bygg- lysning i tidigare uppförd folkskolbyggnad eller l åter den utföra 

nadskostnaderna det normalpr i s, som fastställts såsom i 72 § sta~ annan ändamålsenlig förbättring, som icke kan hänföras till under-

gas, skola landskapsbidraget , amorteringslånet ävensom totala hållet av skolans byggnader, beviljas landskapsunderstöd härför en 

understödet beräknas på normalpriset. ligt samma grunder som för lanskaffande av nya byggnader. 

Kommun, som tillhör landskapets fattigaste eller är glest be- , 72 §. 



Landskapsstyrelsen fastställer de allmänna grunder, enligt "Vi 

ka ritningar och arbetsbeskrivningar för folkskolbyggnader böra 

uppgöras, samt grunderna för beräknande av ovan i detta kapitel 

nämnda normalpris. Sistnämnda grunder skola fastställas så, att 

normalprisen motsvara gängse byggnadskostnader. 

7 3 §. 

Landskapsstyrelsen fastställer på grund av gängse underhålls

kostnader ett medelvärde för underhållskostnaderna för olika s l af 

av lärarbost~der, undervisningsrum och elevhem. Av detta medel

värde erhåller landskommun för lärarnas tjänstebostäder hälften 

och för övriga skollokaler två tredjedelar i landskapsunderstöd . 

74 §. 

Landskommun erhåller i landskapsbidrag två tredjedelar av . de 

verkliga kostnaderna för f olkskolväsendet. Härvid beaktas kost

nader för 

a) anskaffandet och underhållet av inventarier, undervisnings

materiel och skolbibliotek, 

b) läroböcker, andra skoltillbehör och annat arbetsmaterial, 

som utan ersättning tilldelas eleverna 
' 

c) elevernas inkvartering, skjutsning, skolmåltider och annat • 

understöd, 

d) årliga kostnader för elevhem, samt 

e) i denna landskapslag föreskriven läkarvård. 

I 1 mom. nämnt landskapsunderstöd utgår icke för belysnings-

och uppvärmningskostnader för elevbespisningskök och elevhem 

eller för bränsle vid tillredningen av skolmåltid, ej heller för 

kokerskans avlöning. 

75 §. 

Den penningavlöning, som landskommun enligt lag är skyldig att 

erlägga till lärare, timlärare och elevhemsföreståndare samt 

till deras vikarier, ävensom den lön på indragningsstat, som 

kommun enligt lag är skyldig att erlägga åt innehavare av indrag en 

lärartjänst, ersättas till 80 % av landskapet. Likaså erhåller så 

dan kommun av landskapet 80 % av de barnbidragsavgifter, som er-

lagts på grund av ovannänu1da tjänsteinnehavares lagstadgade pen-

nihglön. 

76 §. 

Landskommun, som tillhör landskapets fattigaste eller är glest 

befolkad, tilldelas extra landskapsunderstöd för nedbringande av 

de årliga kostnaderna för folkskolväsendet i sådan omfattning, att 



dessa icke per skattöre uppgå till högre belopp än i genomsnit t skolverksamhet, må d~rti1 1 bidrag där för beviljas efter prövning, 

i landskornrnunerna i hela landet. med beaktande av att bidraget bör s t iga till minst det belopp, 

77 §. vilket borde tillkormna den av kommunerna, som är berättigad till 

Mari ehamn erhål ler i årl igt l andskapsbidrag 25 io av de verkli det minsta understödet, men ej överstiga det belopp, vilket borde 

utgifterna för folkskolväsendet, varvi d medräknas beviljas kommun, som är berättigad till det högsta understödet. 

a) lärarnas lagstadgade löner, 79 §. 

b) kostnaderna för de egna folkskollokalernas underhål l, Utöver vad ovan i detta kapitel är stadgat må kommun och i 33 ~ 

c) anskaffni ng o ch underhåll av invent arier, undervisnings- avsedd sarnrnanslutning av komrnuner för speciella, folkskolväsendet 

materie l och skolbibli otek, främjande uppgifter beviljas extra landskapnunderstöd ur härför 

d) l äroböcker, andra skoltil lbehör och annat arbetsmateri al, särskilt upptaget anslag. 

som avg i ftsfritt till del as el everna, För de årliga underhållskostnaderna för hjälpskola erhåller 

e) e l evernas skolmåltider och andra understöd, samt landskornmun extra understöd i sådan omfattning, att kommuns an-

f) i denna landskapslag föreskriven l äkarvård . del i kostnaderna per elev i hjälpskolan icke stiger till ett 

Om folkskolväsendet i Mariehamn blir oskäligt betungande, må hqgre belopp än motsvarande kostnader i genomsnitt per annan elev 

landskapsstyrelsen bevilja b i drag för de i 1 mom. nämnda utgi f ter• i fo l kskola. 

na samt bidrag och lån för anskaffande av egn~ folkskollokal er e: 80 §. 

ligt för l andskornrnun gällande grunder. Om understöd för privat folkskola och annan enskild folkskol-

78 § .- verksamhet besluter landsk~psstyrelsen enli gt prövning, dock så, 

Bedriva kommuner, vil ka beviljas l andskapsunders t öd til l kost- att understöd ej beviljas till högre belopp än vederbörande kommun 

naderna för fo l ksko l väsendet enligt ol ika grunder , gemensam fo lk· - skulle hava erhåll it, om denna handhaft verksamheten. 



81 §. 

Har folkskolväsendets upprätthållande genom slöseri, oskick-

lighet eller andra liknande omständigheter medfört kostnader, ~ 

böra anses obehövliga, må landskapsunderstöd för dessa icke erl t 

gas. · 

Därest kommun icke förflyttar på indragningsstat ställd lära~ 

till annan ledig tjänst i samma kommun, till vilken mn enligt } 

kunde förflyttas, eller, om ledig tjänst saknas, icke anmäler 

honom hos landskapsstyr~lsen för förflyttning till annan ort, 

må kommunen ej av landskapsmerlel erhålla ersättning för lönen ~ 

indragningsstat. 

82 §. 

Användes kommuns folkskolbyggnad eller folkskolas lösöre, för 

vilkas anskaffande understöd erhållits av l andskapet eller sta-

ten, varaktigt till annat än folkskoländamäl, bör kommunen av 

egendomens värde vid överl ätandet erlägga till landskapet en lik 

stor del, som bidraget utgjorde av anskaffningsvärdet. 

8 kap. 

Om övervakning. 

8 3 § . 

• 't.•-,1113 ") .. . .,.;, {J 

Den allmänna ledningen av och tillsynen över folkskolväsendet 

tillkommer landskapet QCh handhaves närmast av landskapsstyrelsen, 

som biträdes av en folkskolinspektör, vilken är landskapets or-

dinarie tjänsteman. 

Därest Mariehamns stad önskar tillsätta egen folkskolinspektör, 

skall han uppfylla för folks~olinspektör föreskrivna kompetens-

villkor. Tjänsten besättes av stadsfullmäktige, och valet bör 

underställas landskapsstyrelsen för fastställelse. Sålunda till-

satt kommunal folkskolinspektör intager beträffande sina tjänste-

åligganden samma ställning som l andskapets folksko linspektör. 

84 

Folkskolinspektör äger fortlöpande övervaka och leda skolans 

undervisningsverksamhet och fo"lJ· a d me dess ekonomiska förvaltning . 

Han är berättigad att närvara vid direktionens och folkskolnämnden 

sammanträden och att där deltaga i diskussionen men icke i omröst-

ningarna. 

Har folkskolinspektör funnit, att kommun vid handhavandet av 

folkskol verksamheten förfarit i stnid med :a;.ag, må han :. anhålla om 

landskapsstyrelsens ämb etsåtgärd för kommunens å l äggnnde att rätta 

förfarandet. - Landskapsstyrelsen äger därvid rätt att såsom tvångs-



medel utsätta och utdöma vite. Genom landskapsförordning fastställes den tidpunkt, efter 

85 §. vilken benämningarna lärare vid lägre folkskola och lärare vid 

I beslut av folkskoldirektion, folkskolnämnd och folkskolin- högre folkskola icke längre skola användas. 

spektör må ändring sökas genom besv~r, i enlighet med vad därom 8 9 §. 

stadgas i landskapsf örordning. Utan hinder av v a d i 51 § av denna landskapslag stadga s bibe-

9 .kap. hålles innehavare av tjänst inom folkskolväsendet, som utnämnts 

fePrä.n 
Särskilda stadgande_D. till tjänsten f"rJrrJ 1denna landskapslag trätt i kraft, vid sin 

86 §. rätt att kvarstå i tjänsten eller att bliva utnämnd till annan 

Angå ende innehavares av tjänst inom folkskolväsendets avlöni n motsvarande tjänst. 

och pension :stadgas särskilt. 90 §. 

87 §. Landskommun må ej förpliktas att inrätta såsom dagskola ver-

Närmare bestämmelser angående folkskolväsendets organisat ion kande medborgarskola före den 1 augusti 1970. 

utfärdas genom landskapsförordning. På samma sätt må även före- 91 §. 

skrivas, i vad mån stadgandena i denna landskapslag icke sko la Denna landskapslag träder i kraft den 1 augusti 1958. Räknat 

tillämpas på specialskolor. från ~amma dag upphävas landskapslagen den 31 mars 1954 angående 

88 §. läroplikt i landskapet Åland (9/54), landskapslagen den 31 mar~ 

Lärartjänsterna vid lägre folkskola böra ombildas till lärar- 1954 angående kostnaderna för folkskolväsendet i landskapet Aland 

tjänster vid högre folkskola, allteftersom tjänst blir ledig ell (10/54), dock icke till den del den rör folkskollärarnas avlö-

innehavare av tjänst vinner kompetens för lärartjänst vid högre ning och pension, landskapslagen den 2 juli 1953 om folkskolväsen-

folkskola. dets organisation i landska pet Åland (14/53), dock icke till den 



del den rör lärarnas utbildning, landskapslagen den 2 juli 1953 

angående till folkskolan hörande kommunal mellanskola i landska. 

Åland (20/53), landskapslagen den 4 april 1951 angående folks~ 

nämnder i landskommunerna uti landskapet Åland (18/51), samtl i g· 

med i dem senare vidtagna ändringar, samt därjämte alla andra s· 

ganden, vilka äro stridande emot stadgandena i denna landskaps} 

Räknat från samma tidpunkt tillämpas icke längre inom folkskol-

väsendet landskapslagen den 31 ·1na j 1929 angående utnämningsbr v 

för innehavare av landskapet Ålands tjänster och fasta befatt-

ningar samt om deras rätt att kvarstå i sin tjänst eller befatt-

ning ävensom skyldighet att därifrån avgå (7 /29), försåvitt frå, 

icke är om landskapets folkskolinspektör, ej heller förordninge 

den 6 juni 1914, varigenom användandet av kroppslig bestraffnin; 

vid läroverken förbjudes (FFS 24/14), eller stadgandena ~ 21 § 

tuberkuloslagen av den 9 september 1948 (FFS 649/48). 

~t..-... ·i ·Ut.~Y'· 
Har folkskollärare, . som utnämnts innan landskapsla en a; 

,-,~~,,;-~~d 
tjänsteinnehavarnal inom f olkskol väsendet a4" ~;re g;J;;t pe:i;;i,~io~ 

trätt i kraft, bibehållits vid sin rätt till avlöning i Enlig-

het med dittills gällande stadganden, erhåller landskommun land~ 

skapsunderstöd för erläggande av sagda folkskollärares avlöning 

i enlighet med tidigare stadganden angående beviljande av 

l andskapsunderstöd för denna avlöning . 

W~riehamn den 27 februari 1958 . 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd I~ I 
=t;PJoh~~ 
r { 

Landskaps sekreterare 

Rolf Sundman. 
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