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KULTURUTSKOTTETS betänkande NQ 2/1949 med anle.9_ 

n:ing av Ålands _ landskapsnänmds framställning till 

Ålands landsting , innefattande en av landstinget 

inbegärd allsidig utredning rö rande möjligheterna 

· att samordna och centralisera de åländska bygde

s~.O.lorna så; att deras verksamhetsprogram på bästa 

:::t .:j :~i~a::;~::::: :::::a~::: ;:tf:::~ !t:- · 1 

· lägga lanthushållsskolan till lantmannaskolan så~ 

som· -fast~sommarskola med ambulerande vinterskola. 

Mea anleaning av lan.r'l skapshämnnens f örebragta utredning får kulturut

skotte.t vör.dsamt framhålla följande: 

· Först ville utskottet ha sagt, att utredningen borde ha gjorts mer all

sidig och uttömmande 1 detta sett såväl ur ekonomisk som pedagogisk syn ... 

. punk~• ~rågan hör utan tvekan, såsom landskapsnänmden säger, till land

sl,{~p.ets viktigare · problem. En omständighet 1 som för närvarande ställer 

·. hinner i vägen att .på ett mera-framgångsrikt sätt ltssa problemet, utgör 

.den bristande tillgången på tidsenliga lokalitetE:!r för en centralisering 

· ~v skolorna i fråga.; Enligt ~tskottets u,ppfattning _borde därför i en ny 

.. utre.dning ock$å planer på nödiga nybyggnader uppgöras• 

- E~ighet torde· a ·o'ck råda däromi att Ålands arnbulerande ·lanthushålls ... 

s.kola bäst tjänar sitt ändamål ·och når vidast inom landskapets olika 

b:efol:kn:i.ng-slager geriom att vandra och att denna verksamhetsform om möj

ligt bör bibehålla~. 

Att upprätthålla lanthushålls skolan som en fast skola synes i detta nu 

.ej h~ någr~ utsikte~~ En linje,, som emellertid borde 'prövas, vore om folk

högskolan .kunde utvidga sitt unåervisningsprogram med en uppdelad linj·~ i . 

. ·:n~sli g ekonomi, varigenom a e kvi~nliga eleverna vidd e~na. skol.a. 'b l eve . r· 
t _.fllfälle at.t geriom,g;å en specialkurs i hemhushållning och hemvåtd .1 m~ ·a · 
hu.vucivikte n lagd på finare matlagning och ba1mirig. nenna, "värainneavdel

n~ngu ·skulle helst förestås av en särski1d facklärqrinna . Dennatanke ·· ·ut ..,. 

;. talades { tiden av fröken Fanny Sundström, då hon fungerade. som husmor 

-yid . fo.lkhögs.kolan .,. Planen kunde då ej realiseras på grund av bristande 

· penningti llgfulgar •'. 
;; 

-Eril;i.gt ut . .skottets aening borde f rågan på nytt prövas , Under förutsätt t"' 

ning a tt lahdskapsbiaråg kan utverkas f9r ändamålet~ hade därmed frågan 

om en vidare utbildning på aet hushållse konomiska området inom landskapet 

förts ett steg framåt• 

En fr .åga, som borde b, li föremål för en mer ingående utredning är lant ... 

. ,mannas kolan och dess låga e lev frekvens och vilka åtgärder som därvid böra 

Vidtagas för · att effektivare utnyttja denna för landskapets jordbru,.l{are så 
i\ ... · 

f , 



0099 
ootydelsefulJ..a skola. 

Det ovan anförda innebär ett understrykande av nödvändigheten att fle 

synpunkter föras fram för b e lysande av före ligg ana e frågar. Utskottet v1
1 

i netta sammanhang hänvisa till den stora utredning, yrkesskolkommitt~n 

presterade, då lagen om en yrkesskola inom landskapet förbereddes. 

Hänvisande til.l ovanstående får detta utskott vördsamt föreslå: 

att landstinget måtte ge landskapsnämnden i 

uppdrag att på nytt verkställa en utredning a v 

möjligheterna att samordna bygdeskolornas,, fol!Qi 

skolan inbegripet, verksamhet och att rational1. 

sera undervisningen vidd essa skolor samt att 

överväga läW.plighe ten av att för ändamålet till· 

sätta en specialkommi tt~. 
Mariehamn den 23 november 1949. 

På kulturutskottets vägnar1 

/.Z.~~~ 
?a:'e-;~;rEkström. 

/')__<#11 ~ ~~· 
-rJJan Erik Eriksson. 

Närvaranoe: Gerdus Ekström, ordförande, H~b Carlsson, Gunhild Berg• 

lund och dessutom suppleanter~a Anton Borg och Vilhelm 
Lundgren (utan rösträtt). 
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