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KULTURUTSKOTTETS nr 

med av ltm Lasse Wikl~fs m.fl. 

hemst~l ion till landskapss 

om ettaring av 

för att skapa föruts~ttningar för l~rarnas 

för~ldrakontakter. 

Landstinget har inbeg~rt kulturutskottets utlåtande över ovann~mnda 

motion. Med anledning h~rav utskottet anföra följande: 

I ~rendet h~r utskottet hört utbildningschefen Lennart 

skolinspektören Erik Skrifvars, skolpsykologen Inger Dahlgren, skol-

sekreteraren Ragnar andsson, rektorerna Alf Johansson och Sven-Ingmar 

Lindqvist samt ordförandena i Hem och skola-föreningarna vid Övern~s 

skola, fru Birgitta Eriksson och fru Ingegerd Olin. 

Det synes föreligga ett av såv~l l~rare som för~ldrar klart uttryckt 

behov av mera personliga kontakter mellan hemmen och skolan. Den verksam

het som bedrivs av Hem och skola-föreningarna ~r i och för sig 

v~rdefull och str~var till att la en del av detta behov men 

inte alla för~ldrar. De för~ldrar som har barn med speciella sko oblem 

drar sig för att komma till Hem och skola-föreningarnas möten. Av naturli-

ga sk~l kan vid dessa möten inte heller frågor och problem som 

berör enskilda elever. För~ldrakvarter till vilka föräldrarna osökt kunde 

komma och med l~raren diskutera sina barns särskilda problem måste där

för anses synnerligen nödvändiga. 

Grundskolförordningen 39 § stadgar att längre ges i 

I årskurserna 2 ges ej heller terminsbetyg vid höstterminens slut. För 

att ge för~ldrarna någon information om barnens framsteg i skolan har 

skolstyrelsen arbetat ut formulär till skriftliga rapporter som l~rarna 

kan tillst~lla för~ldrarna. Betydelsen av dessa rapporter har dock 

satts, eftersom hela systemet förefaller invecklat och det pedagogiska 

fikonspråk som anv~nds i formul~ren gör att informationen inte hem. 

Personlig information om barnens framsteg i skolan är d~rför som 

de flesta för~ldrar önskar, så ~ven i detta avseende gör sig behovet av 

för~ldrakvarter gällande. 

L~rarna ~r positivt inst~llda till införandet av för~ldrakvarter, men 

eftersom dessa kommer att inkr~kta på deras fritid anser de att de bör 

ers~ttning för dem. Många lärare, framförallt på lågstadiet, har hit-

tills frivilligt och utan krav på ers~ttning lit , men 

det ~r givet att detta i l~ngden kan beg~ras. 

I förordningen 10 och 11 8§ stadgas att i l anen 

och mellanstadiet kan, och på högstadiet skall, ingå handledning. Vad 
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denna handledning skall innefatta är inte utsagt, men enligt utbild

ningschefens åsikt skulle även föräldrakvarter kunna inrymmas i begrep

pet handledning. Införandet av föräldrakvarter skulle därför inte kräva 

någon komplettering av grundskolförordningen, även om tillämpningen 

medför en hel del komplikationer. Frågan gäller närmast var dessa hand

ledningstimmar skall införas i skolornas årsplan. Två möjligheter ges: 

l) handledning upptas som timmar i klass och inryms i det för varje års

kurs fastställda timantalet, eller 2) handledning upptas som timmar utom 

klass, I det förra fallet kommer handledningen nödtvunget att inkräkta 

på något av skolans undervisningsämnen, som i så fall får minskat tim

antal, en utväg som man åtminstone på skolhåll stäl l er sig avvisande 

till. I det senare fallet kommer med största sannolikhet antingen kommu

nerna eller beroende på omständigheterna landskapet att utan kompensation 

helt få stå för kostnaderna, eftersom det inte tillämpats i riket att 

hållandet av föräldrakvarter upptagits bland de uppgifter som enligt 

skolstyrelsens anvisningar lärarna skall kunna tillgodoräkna sig som 

arbete utom klass. 

Kulturutskottet har emellertid erfarit att frågan om lärarnas ersätt

ning för hållna föräldrakvarter förts fram till lärarnas fackorganisa

t ion, Det bästa vore om frågan kunde bringas till en lösning i samband 

med förhandlingarna om kollektivavtal. Allt som skulle behövas för att 

frågan skulle vara ur världen är införande av ett litet tillägg om för

äldrakvarter i skolstyrelsens anvisningar. 

Trots frågans utomordentliga betydelse vill dock inte kulturutskottet 

änder rådande förhållanden rekommendera att föräldrakvarter till varje 

pris skall införas, men med tanke på att det även borde ligga i kommu

nernas intresse att införa föräldrakvarter och att de, dock utan att kun

na påräkna bidrag, redan nu har möjlighet till detta vill kulturutskot

tet med hänvisning till det som ovan anförts föreslå 

att landstinget hemställer hos landskaps

styrelsen att denna i samråd med kommu

nerna och lärarnas fackorganisation försö

ker lösa frågan om ersättning åt lärarna 

för hållande av s.k. föräldrakvarter. 

Mariehamn den 4 januari 1977. 
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Närvarande i utskottet: ordföranden Sanders, viceordföranden Olof M. 

Jansson, ledamöterna Bergr oth (delvis), Fagerholm och Nils Karlsson 

samt ersättaren Nylund (delvis). 
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