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KUL1URUTSKOTIETS BETÄNKANDE nr 8/1979-80 med 

anledning av ltm Barbro Sundbacks m.fl.hem

ställningsmotion om åtgärder för införande av 

klassföreståndartimmar på grundskolans högsta
diums schema. 

Landstinget har inbegärt kulturutskottets utlåtande över nämnda motion. Med 

anledning härav får utskottet, som i ärendet hört skolinspektören Erik Skrifvars, 

vördsamt anföra följande. 

Enligt 97 § grundskolförordningen för landskapet Åland (28/76) skall i hög

stadieskola för varje klass utses en klassföreståndare. Till klassförestånda
re skall främst förordnas lärare, som har ett betydande antal timmar i ifrn
gavarande klass. Klassföreståndarens främsta uppgift är att handha fostrings
frågor i anslutning till den egna klassens elever. Denna uppgift förutstittcr 

samarbete med andra lärare och skolans övriga personal samt mellan skolan 

och hemmen. Viktigt är även att upprätta förtroendefulla relationer mellan 

klassens elever och att förmedla info1mation till eleverna. 

Med hänsyn till att klassföreståndarens uppgifter är mycket betydelsefulla 

för förverkligandet av grundskolans pedagogiska målsättningar och för sköt

seln av elevernas mentala hälsa anser utskottet att bättre förutsättningar 
för handhavandet av dessa uppgifter borde skapas genom införandet av sär

skilda klassföreståndartimmar i högstadiet. 

Enligt grundskolförordningen skall klassföreståndarens uppgifter fastställas 

i instruktion enligt beslut av landskapsstyrelsen. En sådan för åländska för

hållanden anpassad instruktion borde med det snaraste utarbetas. 

Skolnämnden i Mariehamn har tidigare anhållit om att åtgärder vidtas för in

förandet av klassföreståndartimmar i högstadiet och frågan är sålunda under 

behandling vid utbildningsavdelningen. Även i riket planeras införandet av 

klassföreståndartimmar i högstadiet men hur det praktiskt kommer att genom

föras har ännu inte beslutats. 

Klassföreståndartimmar torde vara mest angelägna för årskurs 7 och bör om

fatta en veckotimme lämpligen måndag morgon. 

Kulturutskottet har erfarit att utbildningsavdelningen planerar att införa 

klassföreståndartimmar på högstadiet från början av inkommande hösttermin 
och utskottet vill kraftigt understryka att dessa planer bör förverkligas. 



Införandet av klassföreståndartirnmar bör schematekniskt lösas , att 

antalet veckotinunar inte utökas, Att utöka schemat med ytterligare en 

tinune skulle förutom ökad arbetsbörda för eleven1a medföra tilläggskost·

nader och praktiska problem bl. a. med skolskjutsningen. 

Kulturutskottet tar inte ställning till på vilket ämnes bekostnad klassföre

ståndartimrnar införs men anser att möj lighetenia att al ten1era så att tim·

maTI1a skulle tas från olika ämnen borde undersökas. Problemet bör studeras 

i samråd med rektorer, lärare och studiehandledare. 

Ledamoten Barbro Sundback reserverar sig mot betänkandets kläm sålunda, 

att hon anser att motionens klämförslag skulle godkännas. 

Med hänvisning till ovanstående och mot bakgrunden av att utskottet förut

sätter att de åtgärder som planerats i brådskande ordning krnmner att genom

föras får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 5 mars 1980. 

att Landstinget med förkastande av hemställ

ningsmotionens klfun bringar innehållet i hem

ställningsmotionens och betänkandets motive

ring till landskapsstyrelsens kännedom. 

På kulturutskottets vägnar: 

Erik Sundberg 

ordförande 

Bjarne Pettersson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet :ordföranden Sundberg, viceordföranden Olof M. Jansson 

och ledamöteTI1a Dahlen, Fagerholm och Sundback. 


