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KULTURlITSKOTTETS BETÄNKANDE nr 6/1977-78
med anledning av landskapsstyrelsens framställning till landstinget med förslag till
landskapslag angående ändring av landskapslagen om yrkesundervisning.
Landstinget har inbegärt kulturutskottets utlåtande över nämnda framställning. ~1ed anledning härav får utskottet, som i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Ragnar Erlandsson och rektor Gunnar Lemquist, anföra följande.
Kulturutskottet anser att landskapets skolor i mån av möjlighet bör följa
enhetliga arbetstider utgående från samma antal arbetsdagar. Detta är av
betydelse för hemmen, för eleverna och för lärarna. Utskottet har ej funnit skäl att fästa avseende vid rikslagstiftningen i denna fråga. Genom
att man vid Ålands yrkesskola för närvarande har 38 timmar per vecka i
stället för 37 som i riket, blir lärokursen inte heller kortare än rikets
fastän antalet arbetsdagar minskas. Kursprogrammen utvecklas för övrigt
ständigt och påverkas ej i nämnvärd grad av mindre justeringar av lärotidens längd. Det torde dock vara motiverat att lagen ger möjlighet till
en viss flexibilitet i fråga om antalet arbetsdagar per läsår och att de
förekommande planerings- och studiedagarna för lärarna särskilt omnämnes.
Till övriga delar omfattar utskottet landskapsstyrelsens framställning.
Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte anta lagförslaget
sålydande
L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av landskapslagen om yrkesundervisning.
I enlighet med landstingets beslut
ändras 2 § 1 mom., 5 § 2 mom., 8 § 1 mom. och 10 §, samt
upphäves 11 § 2 mom. landskapslagen den 12 april 1962 om yrkesundervisning (7/62), som följer:
2 och 5 §§.
(Som i landskapsstyrelsens framställning).
8 §.

Lärotiden vid Ålands yrkesskola är 1-3 läsår i enlighet med vad landskapsstyrelsen särskilt förordar för varje studielinje. Läsåret bör omfatta min& 190 arbetsdagar. Därutöver
åligger
det skolans lärare att sammankomma till tre planerings- och/eller studiedagar.
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landskapsstyrelsens framställning)

Mariehamn den 13 mars 1978 .

p~;w:~r :
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ordförande
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Bj i rne Pettersson
sekreterare .

Närvarande i utskottet :ordföranden Sanders , viceordföranden Olof M. Jansson ,
ledarr~t~rna Fager~olm

och öberg samt ersättar en Nylund .

