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KUL':CURV"TSKÖTTE'.L'S but änk8.nde NQ 3/1948 med an-

ledning av lnn~stingsrepresentanten Rouha ,Åker

bloms petition till Ålands l~ndsting om uppdrag 
för landskP.psnämnden 8. tt undersGka möjligheterna 
fnr en S8mmqns1P~nin~ a/v ~lRnds lantmnnnaskolo. 
och Ålands lanthushållE'skoln snmt 2.tt från och 
med nästa år pr~~tisk undervisning i mjölkning 

måtte införas vid Ålands lantmannaskola. 

Kulturutskottet, till tilket förenämnda petition av landstinget re
mitterats för utl~aride, hnr behandlat ärendet och får härmed vördsamt 

framhålla följQ.nde: 
Den i petitionen väckte. f'rÅgqn om en s mnmanslagning a v fl.lands lant-

. -
mannaskola och Ålahds lanthushållsskola blev i remissdebntten föremål 

. för en grundlig ventilering. Men för ntt så allsidigt och sakligt som 
möjligt f'å frågan yttcrligRre belyst h~r kulturutskottet trätt i konte.kt 
med representanter i ledande säällning för Ålands lantmannaskoln, Ålands 
lanthushållsskola och Ålands Marthadistriktsförbund. De synpunkter, som 
vid överläggning med dessa roprcsentnnter konunit fram, hE'l. för utskottet 
varit synnerligen värdef'ulla för frågans vidare behandling. 

Den uppfattning. som flcrtal0t talare i remissdebatten gjorde sig till 

tolk för / att lanthushålls skolan bäst tillvaratager sina intressen, om 
den fortsätter såsom tidigare med sina ombulerande kurser för att där

med bereda möjligheter fnr e lev@rnA. n tt i s t0rre utsträckning be söka sko .... . 
lan torde vRrR· a1l~än inom l~nnsk8.pAt och även omb.uldqs av ledningen för 

lanthushållsskwan. 
Emellertid torde direktionen för denna skola vara mycket angelägen 

om att med tiden få t1i1 stånd en fest huvudkurs för skolan men dessutom 

hålla kortare amtiul~~a,ude ku~ser !ö~eträ~e~v.is i landak~pcta pe~i!e~iska 

ije e V~V·Q '1~Ws ™ l~i;tr"~ter s~lle -µtcyttjas • Oui skol.nn på 
~etta sätt finge en fast huvudkurs per år, bleve husmoderutbildningen 

därvid 1 all~ avseenden gruncligare och effektivare. 
Den genom petitionen angängiggjorda frågan om l~nthushållsskolans 

sammanslagning med lantmannaskolan, varigenom en samskoletyp skuile upp
komma., har, enligt vad utskot~et erfarit, inom l~dningen för dessa sko- . 

lor emellertid ei något gehör. Vis~erligen skulle genom en dylik samman
slagning vissa fördelfir vinnas (bl.a. kunde kosthållet bli gemensamt 
och kosthållse.vgifte:rne. ställas billigare för eleverna) 1 men i fråga om 

utnyttjandet av gemensam undervisning för pojkar och flickor ställer upp
läggningen av resp.· skolors kurser och läroplaner hinder· i vägen~ Ej 

heller anser man på ledande håll för dessa skolor, att den trevno.d, man 
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ge dom skolornas-sammanslagning skulle lyckas uppnå, vara.av den_ bety-

delse, man i första hand tror. Läxläsningen bleve säkert genom en sådan 

anordning i hög grad -"lid ande. 

Anno!'lunda ställer sig saken, om lanthushålls skolan fär lades som. 

sommavskola till lantmannaskolan och skolorna komme att arbeta på olika 

tider. Ett dylikt förfarande hftr redan praktiserats i Vrethalla, där en 

lantmannasko la. arbetar under vinterhalv året och en husmmders skole. under 

sommarhalvåret. Vidare kan i detta sammanhang påpekas, att Västankvarn 

skolor där err värdinneavdelning sedan två år tillbaka upphört som en 
, 0 

parallellkurs till lantmannaskolan, från och med inkommande maj manad 

erhåller en särskilda husmoderskole; som under;sommerhalvåret kommer 

att arbeta med en 5 ~ månaders lång fast kurs. 

Skäl föreligger, enligt utskottets uppfattning~ att allvarsamma försök 

göras för att t.v' • få. 'Alands lanthushållsskola att arbeta sopi en fast 

skola under sommaren~ Energiska ansträri.gningar borde i sådcnt avseende 

vidtaga~ för att samla ett tillräckligt antal elever till en dylik som

markurs. 

Som känt hn mindre bemedlti.de elevor möjligheter a tt,för fackutbild

ning ansöka om betydande studieunderstöd av landskapet-. Dessa f"cirmåner 

borde i detta fall utnytt~as för att samla elever till skolnn även frfui 

de befolkningslager 1 som eljest sakna utsikter att frekventera skolan. 

Ifall lnnthuah.ållsskolnn förlägges till lantmannaskolnn, bör enligt 

utskottets :uppfattning köket i den ~enare skolf',n ombyggas för att kunna 

utnyttf as för ändR.må.let • 

Om sålunda utskottot ej k~ omfRtta petitionärens avsikt att få en 

sammanslagning av de båda. skolorna till st ffind 1 s Fi. tillmät er ut skottet 

petitionen bl,~a.· den betydelse~, att :frågap om bygdeskolornas förhållan

de till varandra bragts på tal. 

Som känt föreligga olika planer att utvidga och effektivisera bygde

skolornas verksamhetsprogram. Sålunda h9.r ledningen för .Älands folkhög

skola för avsikt utt :~ så fort tiderna det medgiva, få till stånd en ny 

skolbyggnad, varigenom planerna på inrättandet av en andra årskurs vid 

· skolan även kunde förve;rkligas. 

För att , ·samordna intressena_ och f"cir c.tt på bästa sä; t utforma ett 

progr~m f~r den. åläni;lska byp;deun~aomens bildnings- och utbildningsbehov 

borde en u~re oning k~mm8. ·i;i 11 st ?-nn, som stä1 .. 1 ne hithörande skolproblem 

under allsidig ompr.~trn1rig. En s 8.d3.n utredning kunde landske.psnämnden ge .... 

nom samarbete .lll:3 d olike. iritresseparter i sakep. försöka åtadkomma. 

Under t,iden en ·dylik utredning :komme.r till stånd, lrnnde lanthushålls .. 

skolan igkiP-;sätta t..idigare omnämnda semmmarkurser på 1antm.a.nnaskoaran. 

. Därigenom skulle man på samma gång utröna om ett dylikt försök skulle ha 

några som hel st utsikter att _ lyckas. 

I fråga om den i petitionen efterlysta praktiska undervisningen i 

mjölkning vid lantmannaskolan har utskottet erfarit, att skolan fr ån 

och med nästa år står i ber&'! att införa kortare dejourering för elever

na i ladugården vid skolan, varvid mjölkning, utfodring och andra prak

tiska arbeten komma att demon2treras, klarläggas och av eleverna själva 

utföras• 

Med anledning av vad som ovan utretts får uts~ttet vördsamt föreslå, 

att petitionen om åt gärder för landsk&psnämnden att 

undersöka m(:)jligheternEi. för en sammanslagning av }.lands 

1~ ntmannaskola och .' lqnn s li:mthushållsskola samt att 

praktisk undervisning i mjölkning m8t te införas i den 

förstnämnda skolans läroplan från och med nästa år måtte 

av landstinget förkastas, 

att landstinget däremot ger landskapsnämnden i uppdrag 

att få en allsidig utredning till stånd rörande möjlig

heterna att sam~rdnc och centralisera de åländska bygde

skolorna så At t oeras verksamhetsprogram på bästa sätt 

tjäna landskapets behov, 

att under tiden en dylik utre.alning ål tadkommes, lant

hushållsskolan på försök måtte f"cirläggas till l antmanna --, 

skolan som fast sommnrskola mad ambulerande vinterkurser. 
Mariehamn den 28 februari 1948. 

Närvarande i Lenn8.rt YAt t s son, oro föran~e, H 

na Wilh, Wil~n och Gösta Nordman (delvis). 

Jan Erik Briksson. 
CRrlsson och supp~eante~-


