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1991-92 Lt-Ls framst. nr 1 

LANDSKAPSSTYRELSENS ;FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

1) fandskapslag om ändring av grund skollagen för 

landskapet Åland, 

2) landskapsbig om ändring av gymnasielagen för 
'.', - .-

landskapet Åland samt 

. 3) landskapslagangående ändring av 4 § landskapslagen 
' -, ·-

om försök med frikommuner. 

Allinän motivering 

Be~~mmelser om grundskolan och gymnasiet finns i grundskollagen för landskapet Åland 

(18/88), grundskolförordningen för landskapet Åland (21/88) samt gymnasielagen för lands

kapet Ål~d,(6/88) . 
. Tid'·i ,. . ;-. 

Lan9s.~vsstyrelse11 för~låi;., .. !1~:.vissa ändringar i bestämmelserna i syfte att göra ut-
e~, .t ·""', --': • ·' · ~ ,._ ; '; 1.•,_(" ' ·· : • 

pildnil)gs,syste111et mera flexibelt ocll att de<~ntrali~nt skolförvaltningen så .att kommunernas 
.. - ·-, - :-·: . -... ·.''i: l,.· . . . . . 

~eslutanderätt ökas,, J3estämm,else!9a i grundskollagen om sökande av ändring, vilka intagits 
·~ . . 

i lagen med stöd av 14 § 4 mom. självsty1·elselagen, föreslås reviderade så att de åter i sak 

motsvarar rikslagstiftni!Jg~n. 
- - . ~ ' .. 

Grundskola~ indelas .. i ett lågstadium, ett J)lellanstadium .och ett högstadium, vardera 
'(".: ; . !; \ _. 

omfattande tre årskurser. Indelningen B:V. å-rskurse~a 1-6 i två s~dier saknar .i dag praktisk 

betydelse då undervisningen fram till årskurs sju i huvudsak sker enligt samma principer och 

av lärare med samma utbildning. Benämningen mellanstadium för årskurserna 4-6 är 
. ;'·'· .. , l ... · ,·. . . . ,. - ·. 

dessutom ägnat att skapa begreppsförvirring då man i riket med mellanstadiet avser den 

allmänbit?ande ut~ildnii:~ S()m ges i, gymmtsiet och den gruqdläggande yrkesutbilcJ11ing som 
. ' . . 

ges i yrkesläroa~stajte111a. Av . övriga Norden har Sverige en likadan ~tadieindelning som 
. ~' ' ·' '. \ ... :'- . - ' 

landskapet. I Dan1!1_ark och Islan,d 8$as däremot helt stadieindelning av grundskolan och i 
'. . \,J ~. --. - : ; • ' .·, '· . ' ' • 

Norge indelas grun,q~kolan i ett bam~µi.nn, som omfattar de sex första årskurserna och ett 
_; ~ : ~. -· . . . ; ~ . ' ' . 

ungdomstrinn, som omfattarårskur~erna 7-9. :Med hänvisning till detta föreslår landskapssty-

relsen att mellanstadiet tas bort så att lågstadiet omfattar årskursefJ1a 1-6 och högstadiet 

årskurserna 7-9. 

Vid beredningen har stadsstyrelsens, kommunstyrelsernas, högstadiedistriktens samt 

. Ålands lärarförenings r.f. yttranden .inbegärts. 

Till vissa delar h.ar liknande ändringar vid~gits it!k~lagstiftningen (F'FS 171och172/91). 
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,_:• n. D~ta.ljmotivering 

Gru11'4~ollagen för landskapetÅland 

4 §,För ,p~byggnadsundervisning krävs inte längre landskapsstyrelsens tillstånd. 
It.·.•;'' ., 

: ~ .•.. 7 §, Lapp.S,kapsstyrelsen ·har· beaktat· att ·mellanstadiet tas bort. 

15a § Paragrafen ger kommunerna en möjlighet att fördela uppgifterna mellan kom

munens olika organ och tjänstemän på ett sätt som avviker från vad lagen stadg~. Vissa 

b,~gränsni11g;µ- görs.av rättssäkerhetsskäL' · 

.. , 
"j,• '" 

18-22 §§ Gällande lag ger grundskolorna möjlighet att ha en direktiop på_ vilken en del 
-":.:j 

av skolnämnden~·uppgifter överfötsi syfte att decentralisera beslutsfattandet.' I prak.tiken _har. 
. . . . :'"": ~ . •.. .'·. . ' ' _; 

direktioner endast tillsatts· vid två skolot'T Mariehamn under en försöks~riod. Försöket .· 
'• '· ., '" i . 

slutade sommare,n. ~91 och en första utvätdeii:rtg av försöket' :är n~gativ till ett permanen~ 
system med direktioner .. ' '···· . '•:. 

Med hänvisning till detta och till att beslutsfattandet i skolfrågor i landskapets kommuner 

ändå torde vara tillräckligt decentraliserat' p.g.a. kommunernas relativt ringa storlek föreslår,, 

lan,ds!rapsstyrelsen att bestämmelserna örlr direktioner upphavs. 

:··,/ 
~ . . - '. 

28 och. 2~ .. M I syfte att förtydliga bestämmelserna har innehållet i paragraferna om-: ,. 

strulqurl:(f~ts. . .. ~,: ,L , . . . , ' 

tdetl .. el,mnomiska och inkomstpolitiska helhetsuppgörelsen för åren 1990:-91, det s.k. 
• ~c· : .~. ·' - " - i~ , , . .-,, 

KaUi9,-ayta1~t, har man kommit överens om att oc~ tr~ttondagen fr.o.m. år,. 1992 skall _,._ 

förkoJpi arbetstiden. För att avtalet' till denna del skall kunna tillämpas också på lärarna, .,, 
villqls. arbetsdagar .är beroende·· av eleven-tas lågstadgade skolarbetsdagar, föreslår lands- . , 

kapsstyrels~n att även trettondagen skall fråriräknas skolarbetsdag~~· då den infaller på 
-. .' 

annan v~r,?~~ ärt-lördag.' . 

Bestämmelsen om läsårets indelning i en höst- och en vårtermin tas ~ort för att möjlig

göra .t,1-exiblar~ Järårsarrangemang. Ramarna för tiden för elevernas skolarbete före~lås också 
!.' _•' \ 

bli mera flexibla. Samtidigt ändras benämningen "arbetSår" till "~leverna~ skolarbete" för att 

betona ~tt lärapia kan förutsättas arbeta oclcSå utanför denna tidsperiod. 



I syfte att öka kommunernas bestämmanderätt föreslås att rätten att besluta om läsårets 

lovdagar överförs från landskapsstyrelsen till kommunerna. 

33 § Landskapsstyrelsen har beaktat att mellanstadiet tas bort. 

41, 46 och 47 §§ Av tydlighetsskäl har innehållet i paragraferna omstrukturerats. 

43 § Paragrafens 2 mom. föreslås upphävt såsom onödigt. Med stöd av stadgandet 

fastställdes tidigare huruvida genomgång av klasserna i mellanskola motsvarade fullgjord 

läroplikt då en elev avbröt mellanskola. 

47a-d §§Bestämmelser om special .. och stödundervisning finns för närvarande i 25-28 §§ 

grundskolförordningen. Beslut om:jl).,tagning i eller överföring till specialundervisning är dock 

så väsentliga för elevens rättssäkerhet att de bör ingå i lagen i stället. 

Då sociala· problem ofta kan vara orsaken till ;peno,vet av specialundervisning bör vid 

behov, förutom psykologiska och medicinska undersökningar, också en utredning om elevens 

sociala förhållanden göras före eleven tas in i eller överförs till specialklass. 

49 § För rätt till längre skolgång än vad som stadgas krävs inte längre landskapsstyrelsens 

tillstånd. 

50 § Landskapsstyrelsen har beaktat att mellanstadiet tas bort. 

56 § För att trygga elevernas hälsa och välbefinnande föreslås paragrafen kompletterad 

med att skolmåltiden förutom tillräcklig också skall vara ändamålsenligt ordnad och över

vakad. 

Eleverna skall fortsättningsvis ha tillgång till varje lärobok. Av både ekonomiska skäl och 

miljöskäl 'skall böckerna dock återanvändas. 

59 § Paragrafen föreslås upphävd så som onödig då anvisningar som avses i den inte · 

utfärdats och verksamhet följaktligen inte ordnats. Något behov av dylik verksamhet 

föreligger inte heller då ferie- och annan rekreationsverksamhet såväl före som efter 

paragrafens tillkomst på ett tillfredsställande sätt ordnats ·av andra organisationer.· 
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62 §För att landskapsstyrelsen skallkunna'överblickaairvändnirtgen av skölgångsbiträden 

föreslås att anlitande av dessa skall ske på grunder som landskapsstyrelsen fastställer. 

63 § I p.:uagrafen ingår en allmän hänvisning till att kommunallagen skall tillämpas på 

tjänstemäh' och'' timläraie vid grundskola,' om inte undantag görs i grundskollagen. eller 

-förordningen. 

:64 § iåndskpssty~elsens tillstånd behövs inte längre-för 'inrättande av: gemensamma 

tjänster för flera skolor utan kommunerna kan självständigt· överenskomma sinsetnelfan om 

detta. 

'66~68 §§ I syfte att förenhetliga grundskolans lätåi'W föreslås paragraferna ändrade så 

att det inte längre finns ämneslärar- och studiehandledartjärister vid grundskola, utan dessa 

tjänster omvandlas tiil lektorstjänstet . 

. · För att '\iricI~rlätta. ·. stadieövergången skall även ämnes specialiserade klasslätare kunna 

undervisa i högstådiet. 

- ''69 f En strukturell ändring av paragrafeh har gjorts och de bestämmelser Sdm rör 

förhållanden som regleras i kommunallagen eller tjänstestadgan har tagits bort. BestämmelSen 

i 4 mom., enligt vilket landskapsstyrelsen förordnar tjänstförrättande tjänsteman till en tjänst 

som inte besatts som ordinarie före den' 'få.ugusti,''föreslås slopat. Såluridäkari komintinema 

i fortsättningen besätta en lärartjänst vid den tidpunkt de vill . 

• c FÖr att undvika onödiga lärarbyten. vid vikariat som är längre ,än· ett år föreslås att 

forordnande för den som valts tilf vikarie efter att tjänsten varit ledigafislågen ·skall kunna 

förlängas för högst ett läsår åt gången utan att tjänsten lediganslås på nytt. 

71 § Ålands landsting gav i januari år 1988 sitt bifalltill ikraftträdartäe på Åland av 'ett 

nordiskt avtal om en gemensam nordisk arbetsmarknad för vissa lärare i bl.a. grundskolan. 

Avtalet som· trädde i kraft i februari år 1989 innebär att lärarutbildningar i Norden i princip 

järnstalls. I praktiken tiliämpas a~talet så att det lokalt utfärdås behörighetsintyg. Enligt nuva

rande 71 § är kompetenskraven för rektors-och lärartjänster i landskapet för motsvarande 

tjänster i riket stadgade krav, varför behörighetsintyg utfärdade enligt 102ä§ i rikets grund

skolförordning ger kompetens för tjänster också i landskapet. För att bättre kunna beakta 
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landskapets behov föreslås att landskapsstyrelsen skall utfärda behörighetsintyg för lärartjäns-. . 

ter i landskapet. 

73 § Då nuvarande grundskollag stiftades strävade man efter en minskad reglering på 
" 

lagnivå av förhållanden som rör kommunala tjänstemän inom skolväsendet. Dessa be-

stämmelser skall i stället ingå i tjänstestadgan, så att bestämmelserna rörande kommunens 

tjänstemän blir överskådligare och kommunens inflytande över förhållanden som rör Jär~a 

öka.i. Däi-f Ör fÖre~lås att 73 § ändras så :att förhållandena istället i huvudsak regleras, i 

tjänstestadgan. 

75 § I gällande grundskollag stadgas endast om avgångsålder för lärare i specialklas~. 
- _--·:. : ,_,_ . - : '· /' 

Detta kan inte anses ändamålsenligt varför paragrafen föreslås kompletterad med . en be- . 

stämmelse om en allmän avgångsålder för lärare, vilken skulle vara 63 år. Landskapssty

relsens befogenhet att bevilja lärare rätt att ytterligare kvarstå i tjänsten föreslås överförd till 
. i' . ' -

skolnämnden. Rätten att kvarstå begränsas samtidigt till fyra år. 

81-83 §§ Grundskollagen innehåller bestämmelser om ändringssökande trots att sådana 

bestämmelser hör till rikets lagstiftningsbehörighet enligt 11 § 2 ~om. 13 punkten själv- .. 

styr~lselagen. Det.ta är möjligt enligt 14 § 4 mom. självstyrelselagen under förutsättning att 

bestämmelserna i sak överensstämmer med motsvarande bestämmelser i rikslagstiftningen. 

Då flera ändringar av bestämmelserna om ändringssökande gjorts i rikslagstiftningen sedan 

lands~~ets gru~dskollag trädde i kraft, är landskapets bestämmelser om ändringssökande inte 

längre i sak överensstämmande med rikslagstiftningen och skall därför int~ .. tillämpas. Detta 

är inte tillfredställande ur rättssäkerhetssynpunkt varför landskapsstyrelsen föreslår att 

fullföljdsbestämmelserna ändras så att de åh~r överensstämmer med rikslagstiftningen. 
, r·.-

De nya bestämmelserna om ändringssökande har placerats i ett nytt lOa ~pit~l. Innehållet 

i gällande 81 § fogas till 79 §och bestämmt:::lserna i gällande 82 och 83 §§ före~\ås sloQ~~e. 
; «' .. ' 

Överföringar som avses i 82 § kan i fortsättningen ske enligt kommunens prövning. Ett 

specialarrangemang för lärare och rektorer enligt 83 § kan inte anses vara ändamålsenligt då,; 

kommunens' hostadspolitik bör ses som en helhet. 

85 § Parag'~åfen föreslås , futdrad i förtydligande syfte. Tystnadsplikten omfattar enligt 

ändringen alla anställda och förtroendevalda i kommunen, oberoende av förvaltningsområde, 
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som i sitt arbete fått kännedom om personliga och ekonomiska angelägenheter som rör en··. 

elev eller en anställd hos kommunen. 

Enligt2 mom. får dock t.ex. skolhälsoyår~~e och skolpsykologer lämna uppgifter till 

varann och till kommunala organ som är nödvändiga för ett ändamålsenligt ordnande av en 

elevs skolgång. 

Ändrirtgama föreslås träda i kraft så att de kan tillämpas från och med läSåret 1992-1993. 

Gymnasielagen för landskapet Åland 

4 § I syfte att precisera och förenhetliga b~stämmelsema har paragrafen utformats i 

enlighet med 28 och 29 §§ grundskollagen. 

16 och 17 §§ Enligt nuvarande lag kan>landskapsstyrelsen avstänga en elev för alltid: 

Detta är inte ändamålsenligt då såväl eleven som studieförhållandena kan ändra snabbt med 

beåktimde; av elevernas ålder. 

uindskapsstyrelsen föreslår därför att möjlighet~n att avstänga en elev för alltid slopås 
,. f•. -·_, ' 

och ·att den tid för vilken direktionen kan avstänga en elev istället förlängs från två månader 

till ett år .. ·Ti1hfö1jd av detta upppijvs 17 § 2 mom. ~ som onödigt. 
-,,· :·.: 

.,_,-· 

27 §' T syfte att förenhetliga gymnasiets lärCifkår, föreslås paragrafen ändrad så ått det inte 

längre finns ämneslärar:-· och elevhandledartjänster. i gymnasiet. Dessa tjänster omvaridlås 

istället till tjänster som yngre lektor. 

• 29 § Av samma skäl som 71 § grundskpllagen föreslås ändrad föreslår landskapsstyrelsen 

att även gymnasielagen kompletteras med att landskapsstyrelsen utfärdar behörighetsintyg för 

lärartjänster i landskapet. 

34a § Gymnasielagen innehåller ett antal ,bestämmelser om angelägenheter som lands

kapsstyrelsen skall fastställa eller ge närmart~ anvisningar om. I syfte att göra bestämmelserna 

översiktligare föreslås att det för gymnasiet såsom för fack-och yrkesskoloma skall finnas ett 

reglemente. 



40 § Det är idag i praktiken direktiomm i oeh inte landskapsstyrelsen som lediganslår 

tjänster. Det är också förfaringssättet som valts i de förnyade lagarna om landskapets övriga 

skolor . 

.50 § En strukturell ändring av paragrafen har gjorts och de bestämmelser som rör 

förhållanden som regleras i kommunallagen eller tjänstestadgan har tagits bort. Stadgandet 

i 3 h1ol11., enligtvilket landskapsstyrelsen förordnar en tjänsteförrättande tjänst~man till tjänst 

som inte besattf·som oiciinane·:före den 1 augusti, föreslås slopat. Sålunda kån kommunerna 

i fortsättningen besätta en' lärartjänst vid den tidpunkt de vill. 

För ått undvika>onödigai lätarbyte1Fvid vikariat som är längre än ett år förseslås att 

förordnande för,deri söm Vaits tiff vikafie efter att tjänsten vatif'1Migån'slagen skall kunna 

förlängas med högst ett läsår åt gången utan att tjänsten lediganslås på nytt. 

Ändringar föreslås träda i kraft så att de krut tillämpas från och med läsåret 1992-1993. 

Landskaps lagen om försök med frikommuner 

I landskapet pågår försök med,frikommurter från den 1augusti1991 till den 31 december 

1995 i syfte att bland annat decentralisera beslutsfattandet och öka den kommunala själv-' 

bestämmanderätten. 

Enligt landskapslagen om försök med frikommuner ( 44/90) kan frikommuner besluta att 

ett kommunalt organ skall överta förvaltningskompetensen från.respektive landskapsmyndig~·· 

het i vissa frågor som rör grundskolan. I den i framställningen föteslagna ändringen av 

grundskollagen föreslås att förvaltningskompetensen i samtliga av dessa frågor skall övergå 

till kommunerna. Med anledning av detta föreslårlandskapsstyrelsen att den berörda punkten 

i frikommunslagen upphävs. 

Ändringen föreslås träda i kraft samtidigt som ändringen av grundskollagen. 
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Med hänvisning till det a:nfö~da · för~läggs Landstinget till antagaride 
: ,. ' _-, '\ .~ 

Landskapslag 

om ändring av grundskollagen fiJr landskapet Åland 
'.\f', -·, ,..-_.·._ 

:, :·.··, 

I enlighet med landstingets beslut 
~-~: : 

upphävs 18-22 §§, 25 § 4 mom.; 39 § 2 mom., 43 § 2 rnom., 47 §, 59 §, 88-92 §§, 94 

§ och 95 § grundskollagen för landskapet Åland av den 9 februari 1988 (18/88), 

ändras 4 §, 7 §, 10 §, 25 § 2, 3 och 5 mom., 28 §, 29 §, 33 § 1 mom., 35 § 6 mom., 
[' _-, 

37 §, 38 § .1 mom., 41 § 2 och 3 mom., 42 § 2 mom., 46 §, 49 § 3 rnom., 50 § 2 mom., 
·-.. : 

56 §, 62 §, 63 §, 64 § 1 och 3 mom., 65-69 §§, 71 § 3 mom., 73 §, 75 §, 76 § 1 mom., 77 

§, 79 §, 81-83 §§, 85 §, 86 § 1 mom. oeh 97 §, av dessa lagrum 75 § sådan den lyder i 

lan9s~rapS,~agen den 20 juni 1989 (56/89), samt 

fogas till 41 § ett nytt 4 mom. samt 'till lagen nya 15a och 47a.:.d §§ och ett nytt lOa kap. 

som följer: 

4§ 

Grundskolan är en enhetlig nioårig sk~la. Grundskolan är uppdelad på ett lågstådium som 
i<" '' ' 

omfattar sex årskurser och ett högstadium som omfatta!' tre årskurser. 

För dem som genomgått grundskolans lärokurser kan undervisningen förlängas med ett 

år på de grunder landskap~styrelse~ fa~tstiil1er, varvid bestämmelserna om undervisning på 

h~~sta~i~~\ ·~llämpliga delar skcll gälla. · · .·' · · .... 
Landskapsstyrelsen kan på de grunder den närmare. fastställer ge tiilstånd för ordnande av 

förskolundervis~ing i anslutning till grundskolans · lågstadi~rn undbr hÖgst ett läsår för barn 

som fyllt sex år men ännu inte är läropliktiga, varvid bestämmelserna om undervisning på 

lågstadiet i tillämpliga delar skall gälla . 
.... ·-' (:; 

7§ 

För grundskolans låg- och högstadium skall bildas skoldistrikt, vilka kan omfatta delar av 

en eller flera kommuner eller en eller flera kommuner i sin helhet. Distriktsindelning skall 

uppgöras så att elevernas skolvägar inte blir betungande. I distriktsindelning anges distriktens 

gränser och skolornas placering, behövliga skolskjutslinjer samt för vilka elever inkvartering 

behöver ordnas. Högstadiedistrikt får av särskild orsak omfatta flera lågstadiedistrikt. 
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Skoldistrikt kan även bildas så att till en skola hör endast en del av lågstadiets· årskurser. 

10 § 

Den allmänna ledningen och utvecklingen av grundskolan samt övervakningen av denna 

lags verkställighet ankommer 'på' landskaps styrelsen till de delar tillsynsbefogenheten inte 

enligt 19 § självstyrelselagen för Åland (5/52) är förbehållen rikets myndigheter. 

15a § 

I skolstadga får kommunfullmäktige bestämma att en uppgift som enligt denna lag eller 
.. '-"' 

föreskrifter' ·~om utfärdats med stöd av den ankommer på en viss nämnd ellef tjänsteman, 

skall handhas av annan kommunal nämnd eller tjänsteman. 

Vad som stadgas i 1 mom. gäller dock inte 

1) godkännande av arbetsplan, 

2) avstängning av en elev för viss tid, 

3) intagning eller överflyttning av en elev till specialundervisning utan vårdnadshavarens 

samtycke enligt 47d § eller 

4) uppsägning av en tjänsteman eller timlärare eller disciplinära åtgärder mot en sådan. 

Beslut om besättande av ordinarie tjänst får inte fattas av en tjänsteman. 

25 § 

Vid· skola soin omfattai:enbart högstadium och vid skola med lågstadium som varaktigt 

har minsftolv basgrupper benämns föreståndaren rektor. I sådan skola kan äve1f en biträ

dande rektor utses. Vid skola som omfattar 'låg- och högstadium kan rektorstjänst inrättas på 

de grunder landskapsstyrelsen närmare fastställer. 

Föreståndare, viceföreståndare och biträdande föreståndare utses av skolnämnden sedan 

skolans lärarkår hörts. 

Föreståndare, viceföreståndare och biträdande föreståndare utses tillsvidare. · 

28 § 

Grundskolans läsår börjar den 1 augusti och slutar den 31 juli. Läsåret omfattar 190 

arbetsdagar. Av särskild orsak kan avvikelse ske från antalet arbetsdagar. 
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Då självständighetsdagen, första maj eller trettondagen ,iµfaller på annan vardag än 

lörd~g~ skall dessa clag·ar frånräknas läsårets arbetsdagar. 

29 § 

' Elevernas skolarbete börjar tidigast i augusti och avslutas senast den sista vardagen under 

årets. 22 ~ecka. 
Landskapsstyrelsen fastställer de dagar skolarbetet skall börja och sluta. 

33 § 

På.· grundskolans lågstadium har undervisningen i h_uvudsak samma innehåll för alla 

elever. 

35 § 

Beträffande . si>ecialklasser kan skolnämnden medge avvikelser från bestämmelserna i 1-4 

mom. 

37 § 

Vid skola skall för varje läsår uppgöras en arbetsplan som baserar sig på läroplanen. I 

arbetsplanen skall intas bestämmelser om det allmänna ordnandet av undervisningen, om hur 

skolans timresurs skall användas för undervisning i olika läroämnen och för annan :verksam

het som överensstämmer med skolans uppgift, om införande av läromedel, om lärarnas.och

timläfamas arbetsmängd och föreståndarens undervisning stimmar, om undervisning som ges 

utanför skolan samt om arbete i elev- och ungdomsklubbar. 

J,-;·· 
38 § 

Förslag till arbetsplan uppgörs av skolans föreståndare i samråd med lärarna. Skol

nämnden fastställer arbetsplanen. 

',:,,_ 
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41 § 

Fullgörandet av läroplikten inleds.i början av höstterminen det år då barnet fyller sju år 

och fortgår i tio år .om:färoplikten:'inte fullgjorts dessförinnan. 

Av särskilda' skäl kan skolnämnden efter ansökan bevilja tillstånd att börja skolan ett år 

tidigare eller senare. Vårdnadshavaren skall tillställa:skolnämnden ansökan senast i samband 

med skolans inskrivning. 

Tillstånd att börja skolan ett år tidigare kan beviljas barn som fyller sju. år före den 1 juni 

följande år och som genomgått skohnognaclsprov samt vid behov blivit medicinskt undersökt. 

42 § 

Undervisas läropliktigt barn i hemmet eller i skola som inte motsvarar grundskola skall 

skolnämnden underrättas däromAöre: läsårets början. I slutet av varje termin skall barnets 

framsteg . prövas vid skola i det· distrikt till vilket barnet hör. Examinator utses av före

ståndaren. 

46 § 

Barn som är äldre än sju år intas i den årskurs som är avsedd för barnets åldersgrupp. 

Sådant barn samt elev som söker om inträde i en högre årskurs skall förete utredning över 

att de har för årskursen tillräckliga kunskaper. Saknas utredning skall förhör hållas i skolan. 

47a § 

Stödundervisning kan ges elever som tillfälligt blivit efter i sina studier eller som av 

annan orsak behöver sådan undervisning. 

47b § 

Tillfällig specialundervisning kan ordnas för elever med inlärnings- eller anpassningssv

årigheter. Undervisningen skall i första hand ges av en speciallärare. 

47c § 

Specialundervisning i specialklass ges elever som inte gör framsteg i eller kan anpassa sig 

till någon annan undervisning i grundskolan. 
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47d;§ 

Skolnämnden: avgör ärende som rör intagning ·i eller överföring till annan än tillfällig 

speditundervisnihg. Beslutet fåi inte fattas utan överläggning med elevens vårdnadshavare. 

Innan beslutet fattas skall eleven undersökas psykologiskt och vid behov även medicinskt. 

Vid behov skall även en social utredning om eleven·och hans uppväxtmiljö göras om .det,kan 

ske·· utan oskäliga Svfuigheter. · Om vårdnadshavaren motsätter sig beslutet skall detta 

underställas landskapsstyrelsen . 

.. En elev sdm' får annan än tillfällig specialundervisning kan. av skolnämnden, se<lan 

nämnden hört vårdnadshav~.ren; överföras till annan undervisning som motsvarar hans ut

veckling. 

49 § 

Rätt til(skolgång fortgår tills eleven har genomgått grundskolans lärokurser eller till den 

31 juli det år då eleven fyller 18 år. Skolnäinnden kan av särskilda skäl berättiga en elev att 

fortsätta skolgången även efter denna tid. 

'.,. y ·~ '.. . • '·. .• 1,•j-- 50 § 

~ · __ ,: - - . '- '~· -· :.; ..... - . : :.. l:;_:. - - - - ·- :.: - - - - -~ ·.· .... - . - - . - .;. - ..;.: :- ~- - - - . .:__ - ... :-,··~ - - • - - . - .- - ... - .... - !"'" - ~ -

··.·När saniirfa område i' enlighet med s· §·· 1 -mom. hör till· två eller flera låg- eller.hög'." 

stadiedistrikt, beslutar skolnämnden i vilken skola eleven har rätt att gå. 

56 § 

Under varje arbetsdag skall eleverna erhålla en ändamålsenligt ordnad, övervakad oc.h 

tillräcklig måltid. Varje elev skall under 1ikoltiden ha tillgång till ett exemplar av varje 

lärobok. 
. . ,,,. 

62 § 

För att biträda handikappade elever kan skolgångsbiträden anlitas på de grunder land

skapsstyrelsen närmare fastställer. 
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·.·63 § 

.. I fråga om tjänsterna vid gnwdsJmla samt tjänstemännen och timlärama vid den gäller 

vadJcommunallagen (5/80) stadgar O<fJ.:l;rned stöd av den bestäms om kommunala tjänsteLoch 

tjänstemän, om inte annat framgår av denna lag eller den förordning som givits med stöd av 

. den. På timlärare tillämpas vad som gäller om kommunala tillfälliga tjänstemän. 

64 § ' .. ·." '· ~ .. 

Vid grundskola kan, i enlighet med vad kommunerna sinsemellan överenskommer, 

inrättas lärartjänst vars innehavare är skyldig att fullgöra en del av sin undervisnings

skyldighet Len eller flera grundskolor eller i landskapets skolor. Tjänsten skall inrättas vid 

den lär9anstalt eller som en tjänst vid skolväsendet i den kommun där de flesta under

. visnings timmarna finns att få. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- -.- - - - - - - - ~ - - -.~,- - ~-.-.~ ~-- -
Vid grundskola kan inrättas en lärartjänst vars innehavare är skyldig.att fullgöra en del 

av sin undervisningsskyldighet i ett gymnasium i samma kommun. Då·tjänsten inrättas skall 

minst hälften av de timmar som hör till undervisningsskyldigheten .vara. timmar. i grund

.skolan. 

65 § 

Lärartjänsterna vid en grundskola skalLxa,ra så många som ordnandet av umlervisningen 

varaktigt förutsätter. De timmar för vilka det inte är ändamålsenligt att inrätta·en lärartjänst 

får anförtros timlärare. 

66 § 

.. På lågstadiet; kan förutom tjänster som klasslärare finnas tjänster för lektorer, special

klasslärare och speciallärare i den mån timantalen i läroämnena förutsätter detta. 

67 § ~ 

På högstadiet kan finnas tjänster för rektor, lektorer, specialklasslärare och speciallärare 

i. den .mån timantalen i läroämnena förutsätter detta. Då ·en lektorstjänst inrättas .kan de 

timmar som är avsedda för elevhandledning beaktas. 
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68 § 

: Lärartjänsterna vid grundskola skalU samband med. att de inrättas eller 0111bildas ordnas 

så att undervisningsarbetet i de två lägsta årskurserna. på lågstadieLi huvud~ .handhas av 

klasslärare, i övriga årskurser .på lågstadiet av klasslärare och lektorer samt på högstadiet av. 

ämnes specialiserade ldasslärare och lekt<>rer. ' .. ; ' r: ' 

Lärartjänsterna vid lågstadiet skall ordnas så att minst hälften av lektionerna för elever i 

tredje till sjätte årskursen handhas av sammaJärare. Skolnämnden kan medge undantag i 

enSkilda'!fall.i: .,, :, ' . ,· 1T:,. " <i . : ·-, , : :[ ,J·, . 

. ~ '· 

, . .,,_, 
~- . ··. ', : 

i 69 § 

'En tjänst skall förklaras ledig att sökas innan den besätts som.:orclinarie. Dtansök· 

ningstiden gått ut utnämner skolnämnden den skickligaste och lämpligaste av de sökande som 

uppfyller de allmänna behörighetsvillkoren. Beslutet om utnämning skall delges sökanden på 

sätt som n~mns i 35-§ kommunallagen. ' ' 

· \Då ell'1tjänstfötiättande: .. tjänsteman. anställs skall i _tillämpliga delar iakttagas Y,ad som 

stadgas om ordinarie besättande av tjänst. r · · 

Skolnämnden anställer vikarie och timlärare. För högst en termin kan vikarie . och 

timlärare anställas utan att tjänsten förklaras ledig. Skolans föreståndare kan anta vikarie för 

högst en månad. Timlärare får anställas på yis.~ tid eller tills vidare. 

· • 0 1Behörig tjänstem~ubsom valts 4il!.' vikarie . efter- att tjänstei;i .. _varit ledigat}~lagen. ka;i få 

förlängtiförordnade för högshettJäsår åt gä,ugen;utan.att tjän~ten lediganslås. .;, , 

Tjänsteman beviljas tjä.1.stledigt av skolnämnden. 

Kompetenskrav·för·rektors- och lärartjänst är för motsvarande tjänst i ~et stadgade krav. 

Behörighetsintyg som avses i 102a § grundskoleförordningen (FFS 718/84) utfärdas för 

tjänster i landskapet av landskapsstyrelsen. 

73 § 

Skolnämnden beslutar om väckande av disciplinärt förfarande mot en tjänsteman eller 

timlärare och om disciplinstraff samt om avstängning från tjänsteutövning. 
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Om skolnämnden anhåller om det, skall landskapsstyrelsen verkställa undersökning i ett 

disciplinärt ärende samt lägga fram dess resultat jämte förslag till åtgärder för skolnämnden. 

75 § 

Lär~e ·är skyldig att avgå från sin tjänst den 31 juli det år han fyller 63 år, lärare i 

specialklass dock det år han fyller 60 år. Skolnämnden kan berättig~' lärare att kvarstå i 

samma tjänst under högst fyra år därefter, om läraren fortsättningsvis kan anses ha förmåga 

att sköta tjänsten. 

76 § ,, 

Tjänsteman och timlärare har rätt ·till ålders-, invalid- och arbetslöshetspension , ur 

landskapets medel i tillämpliga delar enligt de bestätnmels~r soin gäller personer i tjänste

förhållande eller privaträttsligt anställningsförhållande till landska~t .. Den pensionsgrundande 

lönen bestäms utgående från den avlöning som tillkommer vederbörande med stöd av 

kommunalt tjänstekollektivavtal, vilket godkänts såsom grund för landskapsandel. 

77 § 

Då tjänsteman eller timlärare avlidit betalas efter honom familjepension ur landskapets 

medel i tillämpliga delar enligt samma bestämmelser som gäller den som stått i tjänsteför

hållande eller privaträttsligt anställningsförhållande till landskapet. 

79 § 

Grundskola skall vara inrymd i en för ändamålet lämplig skollokal och ha behövliga 

inventarier, läromedel och annan utrustning som behövs för skolans verksamhet, samt ett 

bibliotek. 

10a kap. 

Ändringssökande 

81 § 

Ändring i beslut som en kommunal myndighet har fattat i ett ärende som avses i denna 

lag eller i den förordning som givits med stöd av den skall sökas enligt kommunallagen. 
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I b~slut om beSättande av tjänst som ordinane och i ärende som gäller en elev och som 

får ö~erhlag~~ skall ändring dock sökas genom besvär hos landskapsstyrelsen enligt lagen Qill . , 
tillämpning i landskapet Åland av lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (FFS 

182/79). Gäller ärendet en elev skall ändring sökas inom 14 dagar. 

I b~slut som ett organ eller eri tjänsteman som lyder under skolnämnden fattat får ändring 

inte sökas genom besvär, utom 1 det fall att en Uppgift som ankommer på skolnämnden öv~r
förts på tjänstemar;~en eller organet och äridring i skolnämndens beslllt .·får . sökas genom .. 

besvär. Beslut om anställande av tillfälliga tjänstemän eller av timlärare får inte öyerklagas. 

82 § 
.· ',t~ ,·. 

Ändring i beslut s~ni landskapsstyrelsen eller länsstyrelsen har fattat enligtdenna lag eller 

den f?r?rdning som givits med stöd;av'deh sariit i beslut som fattats med anledQing. av besvär 

över såd~,~ b~~Iu{skll sökas hös högsta fö!Valtnihgs domstolen enligUagen om tillämpning .· 

i landskapet Åland. ~v ·låg en om ändringssökaride i förvaltningsärenden. 

83 § 

Ärenden som gäller en elev och som avses i 81 § är 

1) avstängning för viss tid, 
.i 

..,:i-· 

.. · ·. '~ . ·: 

2) beviljande av undantag för påbörjande av skolgången ett år tidigare eller senare än s.om 

är stadgat, 

3) inkvartering av en elev· 
I:"'; . 

,·,,; 

4) intagning eller överföring av en elev enligt 47d § samt 

5) ru:inan än tillfällig befrielse av en elev från studier i ett visst ämne. 

Ändrlng får :inte sokaSi landskapsstyrelsens beslut med anledning av besvär över ett 
' -- .. ~. 

beslut enligt dennå paragraf. 

85 § 

Den som är anställd hos kommunen eller medlem i ett kommunalt förvaltningsorgan får 

inte olovligen för utomstående yppa vad de vid skötseln av uppgifter som hänför sig till 

skolväsendet har fått veta om personliga eller ekonomiska omständigheter som rör en elev 

eller någon som är anställd hos kommunen eller medlemmar av en sådan persons familj. 

·· .. · :Perso~aien inom; skolhälsovården octi ·annan elevvård·. samt tjänstemän och timlärare vid 

komm~nens skolor får utan hinder /av '1 · mom. och vad' som i övrigt bestämms om tyst'" 

' ) 
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nadsplikt lämna sådana uppgifter till varandra och till kommunala förvaltningsorgan som är 

nödvändiga för att en elevs skolgång skall kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt. 

86 § 

Vårdnadshavare för en läropliktig elev skall se till att eleven fullgör sin läroplikt. Om en 

läropliktig elev inte fullgör:sih 1 läroplikt och underlåtelsen beror; på att vårdnadshavaren 

försummat sin tillsynsskyldighet, kan skolnämnden vid vite ålägga vårdnadshavaren att hålla 

barnet i skolan. Skolnämndens beslut om vitesföreläggande skall underställas landskapsstyrel

sen för fastställelse. 

97 § 

Kommun som upprätthåller grundskola och kommun som ingår i högstadiedistrikt beviljas 

landskapsandel och -understöd i tillämpliga delar enligt de grunder som gäller i riket· för 

'statsandelar och -understöd till grundskolor, dock så att landskapets avskilda läge och 

särförhållanden ·.beaktas. 

Denna lag träder i kraft den 

Då lagen träder i kraft ombildas ämneslärar- och studiehandledartjänstema till lektors

tjänster. 

Landskapslag 

om ändring av gymnasielagen ftJr landskapet Åland 

I enlighet med landstingets beslut 

upphävs 6 § 1 mom., 13 §, 17 § 2 mom., 22 § 1 mom., 27 § 2 mom. och 31§2 mom. 

3 punkten gymnasielagen för landskapet Åland av den 7 januari 1988 (6/88), 

ändras 4 §, 15 §, 16 § 1 mom., 17 § 3 mom., 18 §, 24 §, 25 §, 27 § lmom., 28 §, 31 

§ 2 mom. 5 punkten, 33 § 1 mom. 3 punkten, 37 § 1 mom. 3 punkten, 40 § l mom., 42 § 

1 mom., 48 §, 49 § 2 mom. och 50 §samt 

fogas till 29 § ett nytt 2 mom., så att nuvarande 2 mom. blir 3 mom., och till lagen nya 

8a, 14a och 39a § § som följer: 
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4 § 

Gymnasiets läsår börjar den 1 augusti och slutar den 31 juli. Läsåret omfattar 190 arbets

dagar. Gymnasiets högsta årskurs har dock 124 arbetsdagar. Då självständighetsdagen, första 

maj eller trettondagen infaller på annan vardag än lördag,. skall dessa dagar frånräknas 
läsårets arbetsdagar. ·. '' ' . ' ' . 

" · Elevemås skolarbete börjar tidigast i aug~~ti och a~slutas senast den sista vardagen under 

·ätets 22 vecka. 

Landskapsstyrelsen fastställer de dagar skolarbetet skall börja och sluta . 
. ,· 

8a § 

Vid gymnasium skall för varje läsår uppgöras en arbetsplan som baserar sig på läropla

nen. I arbetsplanen skall intas bestämmelser. om det allmänna ord(landet av undervisningen, 

om hur skolans timresurs skall användas för undervisning i olika läroämnen och f9r annan 

verksamhet som överensstämmer med skolans uppgift, om införande av läromedel, om 

lärarnas och timlärarnas arbetsmängd och föreståndarens undervisning stimmar, om under

visning som ges utanför skolan samt om arbete i elev- och ungdomsklubbar. 

Förslag till arbetsplan uppgörs av skolans rektor i samråd med lärarna. _Direlctionen skall 

godkänna arbetsplanen. 

14a § 

En elev som upprepade gånger är frånvarande från undervisningen utan godtagbar orsak 

eller som på annat sätt allvarligt försummar sina studier i ett ämne skall tilldelas en skriftlig 

varning av läraren i ämnet. 

Elev som inte låter sig rättas genom åtgärd som avses i 1 mom. erhåller inte vitsord för 

kursen. 

15 § , \.' 

' ,' ( ," ; ' ,' I- ~ _, 

Om en elev bryter mot skolans ordningsregler eller stör arbetsron. i skolan skall rektor, 
-·.": ,/ :_· ·.: 

eller den.som·rektor förordnat därtill, genom_samtal med eleven, eleven~ vårdnads.havare.och . 

lärarna samt· vid behov med· andra elever försöka utreda orsaken oc~. vidta åtgärder för att 

avhjälpa missförhållandet. 
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16 § 

Elev som inte låter sig rättas genom åtgärder som avses i 15 § kan av direktionen 
. . -.. ':. 

avstängas för viss tid, högst ett år. 

17 § 

Elev som avstängts har rätt att delta i skriftliga prov under avstängningstiden. 

18 § 

Rektor kan befria en elev från undervisningen i ett visst ämne om deltagande i studierna 

bereder eleven oskäliga svårigheter på grund av sjukdom eller handikapp. Tillfällig befrielse 

från undervisningen kan medges av läraren i ämnet. 

24 § 

Avgångsbetyg tilldelas elev sorri" g~nö1ngått gymnasiet. En elev som avbryter gym

nasiestudierna skall ges ett betyg över fullföljda studier. 

Betygen undertecknas av rektor. En av rektor bestyrkt betygskopia skall förvaras i 

skolans arkiv. 

25 § 

I gymnasium kan ordnas sluttentamen i svenska, främmande språk, historia och s:am
hällskunskap, religionshistoria, livsåskådningskunskap, filosofi, psykologi, matematik, fysik, 

kemi, biologi och geografi. 

27 § 

Vid gymnasium skall finnas en rektorstjänst och lärartjänster. Lärartjänsterna är tjänster 

som äldre och yngre lektor samt som timlärare. En timlärare kan anställas på viSs tid eller 

tillsvidare. 



:,.l, 

! ' ' ~ 
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6) öyriga angelägenheter vilka med stöd av denna lag eller särskilda föreskrifter skall ingå 

i reglementet. 

37 §. 

Dfrektionen skall 

- . ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - --- - - - - - - - - - - -
3) uppgöra förslag till reglemente, 

~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,- -- ~ - - - - - - - - - -

.40 § 

Ordinarie tjänst lediganslås av direktionen. Direktionen avger utlåtande över sökandena, 
. :: . -

vilket tillsamllians med ansökningshandlingarna tillställs landskapsstyrelsen som tillsätter tjän-

sten. 

42 § 

Kommunerna i landskapet är skyldiga att delta i kostnaderna för Ålands lyceum till den 

del de inte täcks av landskapsmedel och övriga inkomster. Landskapsmedel utgår i till

ämpliga delar enligt de grunder som gäller i riket för statsandelar och - understöd till 

gymnasier. 

48 § 

Kommunalt gymnasium beviljas landskapsandel och ~understöd i tillämpliga delar enligt 

de grunder som gäller i rlket iÖr ~tatsandelar och -understöd till gymnasier. 

49 § 
' ,, ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - ~-- - - - - - - - -

Vid kommunalt gymnasium får inrättas lärartjänst vars innehavare är skyldig att fullgöra 

en del av sin undervisningsskyldighet vid landskapets skolor eller vid grundskola. 



En tjänst skall förklaras ledig att sökas innan den besätts som ordinarie. Då ansök

ningstiden gått ut utnämner skolnämnden den skickligaste och lämpligaste av de sökande som 

uppfyller de allmänna behörighetsvillkoren;· Skolnämnden anställer vikarie och timlärare. 

Beslutet om utnämning skall delges sökandr.!n på sätt som nämns i 35 §'kommunallagen. 

Då en tjänsteförrättande tjänsteman anställs skall i tillämpliga delar iakttagas vad denna 

paragraf stadgar om ordinarie besättande av tjänst. 

Skolnämnden eller förbundsstyrelse anställer vikarie och timlärare. För högst en termin 

kan vikarie och timlärare anställas utan att tjänsten förklaras ledig. Skolans föreståndare kan 

anta vikarie för högst en månad. Timlärare får-anställas för viss tid eller tills vidare. 

· Behörig tjänsteman som valts tilLviaklie efter:att tjänsten varit lediganslagen kan få 

förlängt' förordande för högst ett läsår åt gången utan att tjänsten lediganslås på nytt. 

Denna lag ·träder i kraft den 1991. 

Då lagen träder i kraft ombildas ämneslärar- och studiehandledartjänstema till yngre 

lektorstj änster. 

: T'-·', 

Vandskapslag 

angående ändring av 4 § landskaps lagen om försök med frikommuner 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

.:.l§ 

Genom denna lag upphävs 4 § 1 rilom. -14 punkten landskapslagen den 28 juni 1990 om 

försök med frikommuner ( 44/90). 

2 § 

Denna lag träder i kraft den 
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Mariehamn den 10 oktober 1991 

Lantråd Sune Eriksson 

Lagberedningssekreterare Lotta ·wickström-Johansson 
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L a n d s k a p s l a, g . 
om ändring av grundskollagen 

Gällande lydelse 

4§ 

Grundskolan är en enhetlig nioårig.~~ola .. 

Grundskolan är uppdelad på ett lågstadium,ett 

mellanstadium och ett högstadium, vart och ett 

omfattande tre årskurser. 

För dem som genomgått grundskolans lärokurser 

kan med landskapsstyrelsens tillstånd under

visningen förlängas med ett läsår, varvid be

stämmelserna om undervisning på högstadiet i 
tillämpliga delar skall gälla. 

I grundskola med lågt elevantal kan likaså med 

landskapsstyrelsens tillstånd anordnas förskol

undervisning under högst ett läsår för barn som 

ännu inte är läropliktiga, varvid bestämmelserna 

om undervisning på lågstadiet i tillämpliga delar 

skall gälla. 

7 § 

För grundskolans låg-, mellan- och högstadium 

skall bildas skoldistrikt, vilka kan omfatta delar 

av kommun, kommunen i sin helhet eller flera 

kommuner eller delar av dem. Distdktsindelning 

skall uppgöras så att elevernas skolvägar inte 

blir betungande. I distriktsindelning anges dist

riktens gränser och skolornas placering, behöv

liga skolskjutslinjer samt för vilka elever in-· 
kvartering behöver ordnas. Mellan- och hög

stadiedistrikt får av särskild orsak omfatta flera. 
lågstadiedistrikt. 

Skoldistrikt kan även bildas så att till en skola 

hör endast en del av låg- och mellanstadiets 
årskurser. 

Föreslagen lydelse 

4 § 

Grundskolan är en enhetlig nioårig skola. 

Grundskol~· är uppdelad på ett lågstadium som 

omfattar sex årskurser och ett högstadium som 

omfattar tre årskurser. 

För dem som genomgått grundskolans lärokurser 

kan undervisningen förlängas med ett år på de 

grunder landskapsstyrelsen fastställer, varvid 

bestämmelserna om undervisning på högstadiet 

i tillämpliga delar skall gälla. 

Landskapsstyrelsen kan på de grunder den 

närmare fastställer ge tillstånd för ordnande 

av förskolundervisning i anslutning till grund

skolans lågstadium under högst ett läsår för 

barn som fyllt sex år men ännu inte är läro

pliktiga, varvid bestämmelserna om undervisning 

på lågstadiet i tillämpliga delar skall gälla. 

7 § 

För grundskolans låg- och högstadium skall 

bildas skoldistrikt, vilka kan omfatta delar av 

en eller flera kommuner eller en eller flera 

kommuner i sin helhet. Distriktsindelning skall 

uppgöras så att elevernas skolvägar inte blir 

betungande. I distriktsindelning anges distriktens 

gränser och skolornas placering, behövliga 

skolskjutslinjer samt för vilka elever inkvarte

ring behöver ordnas. Högstadiedistrikt får av 

särskild orsak omfatta flera lågstadiedistrikt. 

Skoldistrikt kan även bildas så att till en skola 

hör endast en del av lågstadiets årskurser. 
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10 § 

Den allmänna ledningen av och tillsynen öve1r 

grundskolan samt övervakningen av denna lags 

verkställighet ankommer på landskapsstyrelsen 

till de delar tillsynsbefogenheten inte enligt 19 § 

självstyrelselagen för Åland (5/52) är förbehål

len rikets myndigheter. 

·, (ny) 

18 § 

Grundskola kan ha en direktion som är under

ställd skolnämnden. Saknas direktion handhar 

skolnämnden direktionens uppgifter. 

Direktion har till uppgift att understödja den 

fostran och undervisning som ges i skolan, att 

upprätthålla och främja kontakter mellan skolan 

och hemmen, att övervaka skolans verksamhet 

och förvaltning samt att handha övriga uppgifter 

som ankommer på direktionen. 

19 § 

Direktion utses av skolnämnd. I högstadieskola 

som förvaltas av kommunalförbund utses direk-

Föreslagen lydelse 

JO§ 

Dertdtlbnänna ledning~n och utvecklingen av 

grundskolan samt öv,e~~gen av denna lags 

verkstälJ.ighet . an]{ommer på landskapsstyrelsen 

, : .till de delar tillsynsbefogenheten inte enligt 19 § 

självstyrelselagen för Åland (5/52) är förbehål

len rikets myndigheter. 

15a § 

I skolstadga får .. kommunfullmäktige. bestäm

ma att e.n. uppgift som enligt denna lag eller 

föreslµ;!f!e.r SQm ut~~:r"1ats llled stöd av den 

an.kQ,llllJ1eI\m\; en vi§~}I~mnd eller tjä~teman, 
skall handhas av •. annan kommunal näinnd 

:· " .: - ; -- .. -

eller tjänsteman. Vad som stadgas i 1 mom. 

gäller dock inte 

1) godkännande av arbetsplan, 

2) avstängning av en elev för viss tid, 

,3) intagning .. eller överflyttning av ~n elev till 

' specialt!n~~rvisning utan vårdnadshavarens 

samtycke enligt 47d § eller 

4) uppsägning av en tjänsteinne .. avare eller 

timlärare eller disciplinära . åtgijrder mot en 

sådan. 

Beslut Qm besättande av, ordinarie tjä~~ får 

inte fattas av en tjänsteman • 

'i! i .... ~,-

·i' 

. l81 
, (upphävs) 

19 § 

(upphävs) 
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tion av förbundsstyrelsen som också utser två av 

medlemmarna i direktion för skola med låg-, 

mellan- och högstadium. 

I låg- ·och mellanstadieskola består direktion av 

·fem medlemmar och i högstadieskola samt i 
skola med låg-, mellan- och högstadium av sju 

medlemmar. 

20 § 

Direktions medlemmar utses bland elevernas 

·vårdnadshavare, skolans lärare och övriga perso

nal. I direktion för högstadieskola skall minst en 

· medlem utses på förslag av skolans elever. 

För medlem i direktion utses personlig ~rsättare. 

, " .. • ; Skolans föreståndate är sekreterare i direktio-

nen. 

21 § 

Direktions medlemmar samt deras ersättare utses 

för en mandatperiod på två år med undantag för 

·elevrepresentant som utses för ett år. Förutom i 

fråga om elevrepresentanterna gäller om med

·· lemmarnas och ersättarnas valbarhet vad som är 

·.· · stadgat i kommunallagen för landskapet Åland 

om nämnd respektive förbundsstyrelse. Direk-

. tiotl ·Utser inom sig ordförande och ~iceordföran
de. Intill dess val förrättaS utövas ordförandeska

pet av den medlem som är äldst. Direktion är 

beslutför när minst hälften av dess medlemmar 

är närvarande. 

22 § 

Direktion skall sammankallas utan dröjsmål om 

skolnämnden eller minst en tredjedel av direktio

nens medlemmar det kräver. Skoldirektören eller 

skolsekreteraren i kommunen skall kallas till 

direktionens sammanträde där han har yttrande

rätt men inte rösträtt. 

Föreslagen lydelse 

20 § 

(upphävs) 

21 § 

(upphävs) 

22 § 

(upphävs) 
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25 § 

Vid skola som omfattar enbart högstadium och 

vid skola med låg- och mellanstadium som 

varaktigt har minst tolv basgrupper benämns 

föreståndaren rektor. I sådan skola kan även en 

biträdande rektor utses. Vid skola som omfattar 

'låg-, mellan- och högstadium kan rektorstjänst 
finnas. 

Föreståndare och biträdande föreståndare utses 

av skolnämnden sedan skolans direktion och 
lärarkår hörts .. , 

Vid· skola som omfattar låg-, mellan- och hög

stadium utses föreståndare av förbundsstyrelsen. 

Föreståndare och biträdande föreståndare utses 

tills vidare. 

28 § 

Grundskolans läsår börjar den 1 augusti och 

slutar den 31 juli. 

29 § 

Läsåret omfattar 190 arbetsdagar. Av särskild 

orsak kan avvikelse ske från antalet arbetsdagar. 

Om självständighetsdagen eller första maj in
faller på annan vardag än lördag, skall dock 

dessa dagar frånräknas läsårets arbetsdagar. 

Läsåret indelas i en höst- och en vårtermin. 

Arbetsåret börjar tidigast den 15 augusti och 

slutar senast den 31 maj. Dag för arbetsårets 

början och slut liksom läsårets lovdagar fastställs 
av landskapsstyrelsen. 

Föreslagen lydelse 

25 § 

Vid skola som omfattar enbart högstadium och 

vid skola med lågstadium som varaktigt har 

minst tolv basgrupper benämns föreståndaren 

rekior. I sådan skola kan även en biträdande 

rektor utses. Vid skola som omfattar låg- och 

högstadium kan rektorstjänst inrättas på de 

grunder landskapsstyrelsen närmare faststäl

ler. 

Föreståndare, viceföreståndare och biträdande 

föreståndare utses av skolnämnden sedan skolans 

lärarkår hörts. 

(4 mom. upphävs) 

Föreståndare, viceföreståndare och biträdande 

föreståndare utses tills vidare. 

28 § 

Grundskolans läsår börjar den 1 augusti och 

slutar den 31 juli. Läsåret omfattar 190 arbets

dagar. Av särskild orsak kan avvikelse ske 

från antalet arbetsdagar. 

Om självständighetsdagen, första maj eller 

trettondagen infaller på annan vardag än 

lördag, skall dessa dagar frånräknas läsårets 

arbetsdagar. 

29 § 

Elevernas skolarbete börjar tidigast i augusti 

och avslutas senast den sista vardagen under 

årets 22 vecka. Landskapsstyrelsen fastställer 

de dagar skolarbetet skall börja och sluta. 
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33 § 

- 28 -

På grundskolans låg- och mellanstadium har 

undervisningen i huvudsak samma innehåll för 

. alla elever. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ -·- - - -

35 §. 

Beträffande specialklasser kan landskapsstyrelsen 

medge avvikelser från bestämmelserna i 1-4 

:_,,, mom. 

'··~ <. 

37 § 

Vid skola skall för varje läsår uppgöras en 

arbetsplan. I arbetsplan finns bestämmelser om 

hur skol~ns timresurs skall användas för under

visning i olika .läroämnen oeh annan med sko

lans uppgift överensstämmande verksamhet, om 

lärarnas och timlärarnas arbetsmängd, förestån

darens undervisningstimmar, undervisning som 

ges utanför skolan samt arbete i elev- och ung

domsklubbar. 

38 § - ' .. -. 

Förslag till arbetsplan uppgörs av skolans före

ståndare i samråd med lärarna. Skolnämnden 

fastställer arbetsplan efter att ha hört direktion 
där sådan finns. 

39 § 

Landskapsstyrelsen kan ge kommunerna anvis-

ningar om i vilken ordning en lärobok som är i 
bruk får utbytas mot en annan samt vilka böcker 

som används i undervisningen sominte skall 

anses vara läroböcker. 

Föreslagen lydelse 

33 § 

På grundskolans lågstadium har undervisningen 

i huvudsak samma inriehåll för alla elever. 

35 § 
-- - - - - - - - ~,-·:~~~-- - - - - - - ~ :- - - - - - - -

Beträffande specialklasser kan skolnämnden 
medge avvikelser från bestämmelserna i 1-4 

morn. 

37 § 

Vid skola skall för varje läsår uppgöras en 

arbetsplan · som ··baserar sig på läroplanen. I 
arbetsplanen skall intas bestämmelser om det 

allmänna ordnandet av undervisningen, om 

hur skolans timresurs skall användas för under

visning i olika läroämnen och för annan verk
samhet som överensstämmer med skolans 
uppgift, om införande av läromedel, om lärar

nas och timläramas arbetsmängd och förestånda

rens undervisning stimmar, om undervisning som 

ges utanför skolan samt om arbete i elev och 

ungdomsklubbar. 

38 § 

Förslag till arbetsplan uppgörs av skolans före

ståndare i samråd med lärarna. Skolnämnden 

· fastställer arbetsplanen. 

39 § 

(2 mom. upphävs) 
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4L§ 

Fullgörandet av läroplikten inleds i början av 

höstterminen det år då barnet fyller sju år och 

fortgår i tio år om läroplikten inte dessförinnan 

har fullgjorts. Av särskilt skäl kan skolnämnden 

efter ansökan bevilja tillstånd att skolgången 

inleds ett år tidigare eller senare. 

Vårdnadshavare skall senast i samband med 

skolans inskrivning tillställa skolnämnden i 2 
mom. nämnd ansökan. 

(nytt 4 mom.) 

'42 § 
·, ._ - ..: , - -( ·- - - -· ~. - -· '.""" - ·~ - -· '.;.,. - -· ..... - -;: - - - -. ·- -
·Undervisas läropliktigt barn i hemmet eller i 

skola som inte motsvarar grundskola skall skol

nämnden, före läsårets början, underrättas där

om. I slutet av varje termin skall barnets fram

steg ·prövas vid skola i det distrikt till vilket 

.. barnet hör. Examinator utses av landskapsstyrel-
. ·· sen. ; 

43 § 

Landskapsstyrelsen beslutar i vilken utsträckning 

• genomgång av lärokurserna i• annan skola mot

svarar genomgång av grundskolans lärokurser. 

46 § 

Till första årskursen intas i allmnhet endast barn 

osm uppnått läropliktsåldem.·,Barn som är äldre 
än sjuiåriintas :i den årskurs, .som är .avsedd för 

. barnets. åldersgrupp.' Dock~kan sexåritgt barn 
.·intas iskolanom barnetuppnår föreskriven ålder 

Föres lager);. ~ydelse 

41§ . 
...... - ,..;. ,:-·?·~."·;: :: - --; ':"" :~,- - ,-,~: ""'! •••. - - - -i ... - - -. - - - - -

Fullgörandyt ax,J~oplikten inleds i början av 

höstterminen det år då barnet fyller sju år och 

fortgår i tio år om läroplikten inte har fullgjorts 

dessförinnan. 

J\v särskP:AA·skäl kan skolnäuwd;en efter an

sök~~~beyJ.lja; tillstånd att börja,,J~ol~µ, ett år 

tidigat~·:eller senare. Vårdna~h~varen skall 

tillställa skolnämnden ansökan senast i sam

band ·.med skolans inskriv:ning. 
~lf.illståu,d,att b&rja skolan ett år ticligare ~an 

·beviljas })arn som fyller sju år före.<Ie1l, 1 juni 

f&Jjande år och som gep.omgått skohpognads

prov samt vid behov blivit medicinskt under

sökt. 

42 § 

Undervisas läropliktigt barn i hemmet eller i 

skola som inte motsvarar grundskola skall skol

nämnden underrättas därom före läsårets början. 

I slutet av varje termin skall barnets framsteg 

prövas vid skola i det distrikt till vilket barnet 

hör. Examinator utses av föreståndaren • 

43 § 

(2 mom. upphävs) 

46 § 

Barn som är äldre än sju år intas i den årskurs 

som är avsedd för barnets åldersgrupp. Sådant 
barn samt elev som söker om inträde i en 

högre årskurs skall förete utredning över att 

de har för årskursen tillräckliga kunskaper. 
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före den 1 juni därpåföljande år samt om läkare, 
efter det barnet genomgått skolmognadspröv
ning, ·förordar att barnet intas och plats finns i 

skölan. 
i.) . .. 

47 § 

Elev som söker inträde i annan än grundskolans 
första årskurs skall föete utredning över att 
·eleven har för:årskllrsen tillräckliga kunskaper. 

· Saknas sådan utredning skall förhör som visar 
att eleven har erforderliga kunskaper hållas i 
skolan. ..; 

I skola med endast en 'lärare inras nya elever till 
försfä.···arskursen vartannat år. ·Härvid· kan efter 
skolmdgnadsprövning till årskursen även intas 
sexårigt barn vilket före första arbetsårets utgång 
fyller· sju åt: 'Intagning bör i regel ske jämna 
årtal. . ,t' 

(ny) 

' .· ''·(ny) 
: . : 

(ny) 

(ny) 

Föreslagen lydelse 

Saknas utredning skall förhör hållas i skolan. 

·47 §· 

(upphävs). 

47a § 

Stödundervisning kan ges elever som tillfälligt 
blivit efter i sina studier eller som av annan 
orsåk·behöver sådan undervisning. 

47b § 

Tillfällig special undervisning kan ordnas för 
elever med inlärnings- eller anpassnings
svårigheter. Undervisningen skall i första 
hand ges av en speciallärare. 

47c § 

Specialundervisning. i specialklass ges elever 
som inte gör framsteg i eller kan anpassa sig 
till någon annan undervisning i grundskolan. 

47d § 

Skolnämnden avgör ärende som •rör intagning 
i eller överföring till annan än tillfällig special 
undervisning. Beslutet får inte fattas utan 
överläggning med elevens vårdnadshavare. 
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':, .·· '. 

49 § 

Rätt till skolgång fortgår tills eleven har genom

gått grundskolans lärokurser eller till utgången 

av juli månad det år då eleven fyller 18 år, om 

inte landskapsstyrelsen av särskilt skäl beviljar 

förlängning. 

50 § 

När samma område i enlighet med 8 § i mom. 

hör till två eller flera låg-, mellån- eller hög

stadiedistrikt, beslutar skolnämnden i vilken 

skola eleven har rätt att gå. 

56 § 

Under vatje·' arbetsdag skall elev erhålla en 

ti!1räckllg skolmåltid. Varje elev skall erbjudas 

ett' exemplar av varje lärobok under skoltiden. 

59 § 

För elever kan under ·ferier ordnas läger- och 

annan rekreationsverksaiilhet enligt anvisningar 

från landskapsstyrelsen. 

Föreslagen lydelse 

Innan beslutet fattas skall eleven undersökas 

psykologiskt och vid behov även medicinskt. 

Vid behov skall även en social utredning om 

eleven och hans uppväxtmiljö göras om detta 

kan ske utan oskäliga svårigheter. Om vård

nadshavaren motsätter sig beslutet skall detta 

underställas landskapsstyrelsen •. 

En elev som får ann·an än tillfällig special

undervisning kan· av skolnämnden, sedan 

nämnden·bört vårdnadshavare, överföras till 

annan undervisning som motsvarar hans ut

veckling. 

49 § 

Rätt 'till skolgång fortgår tills eleven har genom

gått grundskolans lärokurser eller till· den 31 

juli det år då eleven fyller 18 år. Skolnämnden 

kan av särskilda skäl berättiga en elev att 

fortsätta skolgången även efter denna tid. 

50 § 

När samma område i enlighet med 8 § 1 mom. 

hör till två eller flera låg- eller högstadiedistrikt, 

beslutar skolnämnden i vilken skola eleven har 

rätt att gå. 

5~ § 

Under varje arbetsdag skall" eleverna erhålla en 

ändamålsenligt ordnad, överva;kad och till

räcldig skolmåltid. Varje elevskall under skol

tiden ha tillgång till ett exemplar .av varje läro

bok. 

59 § 

(upphävs} 
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62 §; 

För att biträda handikappade elever kan skol· 

· gångsbiträden anlitas. 

63 § 

Vid grundskola 'kan finnas ordinarie och till
fälliga 'tjänster vilka ' innehas . av ordinarie 

respektive' tillfälliga tjänstemän.· ;Under tid ·när 

tjärisfär1edrg ellet'dess innehavare är iedig Jam 
uppgifterna handhas· av tjänstförrättande respek-· 

tive vikarie. '\' 

Vid grundskola kan finnas tjänster för rektor, 

klasslärare, lärare j specialklass, speciallärare, 

ämneslärare, lektor och studiehandledare. Full-

. ·. mäktige beslutar 6m ·inrättande och indrag- • 

ning av tjänster. 

64 § '. 

Vid grundskola får, ·med landskapsstyrelsens 

tillstånd och i enlighet med vad kommunerna 

sinsemellan överenskommer, inrättas lärartjänst 

vars innehavare är skyldig att fullgöra en del av 

sin undervisningsskyldighet i en eller flera 

· · · grundskolor eller i 'landskapets skolor. 

Vid grundskola kan i enlighet med landskaps·· 

styrelsens anvisningar: inrättas lärartjänst vars 

innehavare är skyldig att fullgöra en del av sin 

· undervisningsskyldighet i gymnasium i samma 

kommun. 

65 § 

Lärartjänsterna vid grundskola skall vara så 

många som antalet undervisningstin1mar var·· 

aktigt förutsätter. De timmar för vilka det inte är 

ändamålsenligt att inrätta en lärartjänst får anför·· 

Föresl4gen lydelse 
! .' ' '.' ·\·~ _,. 

62 § 

För att biträda handikappade elever kan skol

gångsbiträden anlitas på de grunder landskaps

styrelsen närmare fastställer. 

63 § 
I fråga om tjänsterna vid grundskola samt 

tjänstemännen och timlärarna vid den gäller 

vad kommunallagen (5/80) stadgar och med 

stöd av den bestäms om kommunala tjänster 

och tjänstemän, om inte annat framgår av 

denna lag eller den förordning som givits med 

stöd av den. 

På timlärare tillämpas vad som gäller om 

kommunala tillfälliga tjänstemän • 

64 § 

Vid grundskola kan, i enlighet med vad kom

munerna sinsemellan överenskommer, inrättas 

en lärartjänst vars innehavare är skyldig att full

göra en del av sin undervisningsskyldighet i en 

eller flera grundskolor eller i landskapets skolor. 

Tjänsten .skall inrättas. vid den läroanstalt 

eller som en tjänst vid skolväsendet i den 

kommun där de.flesta undervisningstimmarna 

finns att få. .,, 

Vid grundskola kan. inrättas en lärartjänst vars 

innehavare är skyldig att fullgöra en del av sin 

imdervisningsskyldighet i gymnasium i samma 

.:: kommun. Då tjä~~~n inrättas skall minst hälf
ten av de timmar som hör till undervisningsu 

skyldigheten vara timmar i grundskolan. 

? • 65 § 

LärartjäQsternarc :vid grn,ndsl,mla skall vara så 

många 1-s,qm ~11<lm~nd~t t~tY. Rndervisningen 
varaktigt förutsätte,r. De, tim~ar för vijka det 

: i 

inte är ändamålsenligt att inrätta en lärartjänst 
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tros timlärare. 

66 § 

På låg- och mellanstadiet kan förutom tjänster 

för klasslärare finnas tjänster för .ämneslärare i 

främmande språk, speciallärare och lärare i 
specialklass. pm på låg- och mellanstadiet 

... finns mi,nst sju klasslärai:tjänster eller där så 

.. , prövas lämpligt kan även. andra ämnes lärar

tjänster fipnas. 
j, ,•,., •:c·: • 

67 § 

På högstadiet kan inrättas lektors-, ämneslärar-, 

specialk:lasslärar-, speciallärar-, skolbiblioteka

rie- samt studiebandledartjänster i den mån 

timantalen i. Iäroämnena~Jömtsätter detta. Vid 

inrättande av lektors eller ämneslärartjänst i 
något läroämne kan för elevhatidledning avsedda 

timmar beaktas. 

68 § 

Lärartjänsterna vid grundskola skall i samband 

med att de inrättas eller ombildas ordnas så att 

undervisningsarbetet i de två lägsta årskurserna 

på lågstadiet i huvudsak handhas av klasslärare, 

i övriga årskurser på låg- och mellanstadiet av 

klasslärare och ämneslärare samt på högstadiet 

av ämneslärare och lektorer. 

Lärartjänsterna vid låg- och mellanstadiet skall 

ordnas så att minst hälften av lektionerna för 

elever i tredje till sjätte årskursen handhas av 

samma lärare, såvida landskapsstyrelsen inte i 

enskilda fall medger undantag. 

69 § 

I~ig tjänst skaij., om inte laga hinder föreligger 

ellertjänsten är övetflödig, ledigförklaras för att 

besättas som ordinarie. Sedan ansökningstiden 

utgått skall skolnämnd bland de sökande som 

uppfyller kompetenskraven välja den skickligaste 

och mest lämpliga. Skolnämnd kan dessutom för 
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får anförtros· timlärare. 

66 § 

På lågstadiet kan föruto~· tjänster som klass

lärare finnas tjänste.i för lektorer, specialklass

. •··lärare och speciallärare i den mån timantalen 

i Iäroämneria förutsätter detta. 

67 § 

På högstadiet kall finnas tjänster för rektor, 

lektorer, speciandåsslärare ~ch speciallärare i 

den mån timantålen i läroämnena förutsätter 

detta. Då en lektorstjänst inrättas kan de 

timmar som är avsedda för efovhandledning 

beaktas. 

68 § 

Lärartjärtsterna. vid grundskola skall i samband 
. . . 

med att de inrättas eller ombildas ordnas så att 

undervisningsarbetet i de två lägsta årskurserna 

på lågstadiet i huvudsak handhas av klassl~~' 
i övriga·.· årskurser· på lågstadiet av klasslärare 

och lektorer samt på• högstadiet av ämnesspe

cialiserade klasslärare och lektorer. 

Lärartjänsterna vid lågstadiet skall ordnas så att 

minst hälften av lektionerna för elever i tredje 

till sjätte årskursen handhas av samma lärare. 
Skolnämnden kan medge undantag i enskilda 

fall. 

69 § 

En tjänst skan·förklaras ledig att sökas innan 

den besätts som ordinarie. Då ansöknings

tiden gått ut utnämner skolnämnden den 

skickligaste och lämpligaste av de sökande 
som uppfyller de allmänna behörighetsvillko

ren. Beslutet om utnämning skall delges sö-
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varje ledig tjänst uppställa sökande på reserv

plats. Tjänsten kan även ånyo förklaras ledig atl: 

sökas. . ,; 

Om någon. av sökandena ino~J4 c:lagar från:det 

. . ~:fic,kkännedom om besh~,tet skriftligen kräver 

· det, , skall . skolnämnden,§ : ; peslut underställas 

landskapsstyrelsen fqf tastställ~l~e. Fastställer 

landskapsstyrelsen valet skall den valde förord~ 

nas till tjänsten. Landskapsstyrelsen skall under,. 

rätta berörda skolnämnder om beslutet. 

Finner landskapsstyrelsen att valet inte kan 

fastställas skall valet upphävas till den del det är 

J~.laktigt:och ärendet .~terförvisas :till skoln~n-· 

den~ l\ru14tndskapsstyrelsenå.11te Jieller faststälfa. 

*olnämnqens ånyo. förrättade val avgör la,nd·· 

skapsstyrelsen ärend~t. . , 

Vid. antagan<iJe . av tjäns.tförrättand~ tjäns~pian 

skall i tillämpliga delar iakttas vad i d~nna para-· 

graf är stadgat om ordinarie besättande av tjänst. 

Har likväl till ledig tjänst inte före den 1 augusti 

förordnats sökande skall landskapsstyrelsen till 

· .. tjänsten förordn~ tjänstförrättande tj~ns~eman för 

. det begynnande läsåret. 

Skolnämnden antar vikarie och timlärare. För ,,•,_c·,.·,,., . . ,_ - . . - - ' ,· 

kortare . tid kan vikarie och timlärare. antas till 
.. _.,., '::.·· ·- • . ,> '.: . :, - . - ·_ 0 ;· • ·-, 

. tjät].st eller uppgift 1.ltan att deQ11(l för~s ledig . 

. . Slwlans fq:restånqary kan anta vila;uje .för högst 

en månad. , 'f'.itnlänu:e anstjills tills vidare eller 

. för viss tid ... 

Tjänsteman .beviljas . tjänstledighe~ av skol

. nänmden.: 

71 § 

Kompetenskrav för rektors- och lärartjänst är för 

mQtsvru:ande. tjänst i riket stadgade krav. 
' - __ , ' 

.r::-
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kan den på sätt som nämns i 35 , § kommunal

lagen. 

Då en tjänsteförrättaJ;J.de tjänsteman anställs 

skall i tillämpliga . deblr iakttagas v~d som 

Sctadgas Oll.1 ordinarie besättande av tjänst • 

Skolnämnden an&tälle.r vik~rie och tirnJ.ärare • 

. Ji'i)r hög~t en tennill Jean vikarie och timlärare 
- .. -. , . . -· - . '· ,.- ~ .. ' . ( 

anställ;is. utal1 l\tt, tjäl).Sten förklaras ledig. 
- ' . - - ~ ,- . . ' - . 

Skolans föreståndare. kan anta vikarie för . - : ' ·.• -~ : . '. . -, ~ ~ ~ . . . -. . 

högst en månad. Timlärare får, ans.tälfas .. :På 
viss tid eller tills vidare. 

Behörig tjänsteman som valts till vikarie efter 

att tj ~nsten varit ledigal1Slagen, ,J.~an få för-
, . - ' ' ·- } ' . ~ - - ' ' ' -

, . längt förordnande för J:iögst ett läsår. åt gång-
- ,_ - . .. . ·,, ·' . -

. en utan att tjänsten lediganslås. 
. : . . ' : ·- - - ; . ' ~ \ ' . ~ 

Tjänsteman bevilja~ tJänstledigt av .skol-

nämnden. 
- .~·- ' .; ' (-

.. ~ · .. 

. q,_, 

; . ! ~ 

'; ~; . : ·- . .-. ~: 2: ·.- ·, :-

:'; 
71 § 

Kompetenskrav för rektors- och lärartjänst är för 

" motsvarande tjänst i riket sta~gade krav. Be

hörighetsintyg som· avses i 102a § grunclskol

fö,rordningen (FFS.718/84) utfärdas för tjäns

ter i landskapet. av landskapsstyrelsen. 
' . ~ . . 
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73 § 

Har tjänsteman uppsåtligen eller av vårdslöshet 

förfarit felaktigt vid handhavandet av sina upp

gifter skall skolnämnden, sedan vederbörande 

beretts tilliaJle att avge förklaring, ta ställning 

tiJl om frågan skall, .lämnas därhän eller om 

åtgärder i saken är, påkallade. Är fråga om 

... förskingring, oredlighet. eller annat uppsåtligt 

brott.som innebär grovt åsidosättande.av tjänste

plikt skall saken anmälas till allmänna åklagaren. 

Om åtgärder som här avses skall fullmäktige 

underrättas. 

Föranleder förfarande . som ·avses i 1 mom. 

särskild .utredning, disciplinära åtgärder. eller 

:rättegång och är det uppenbart att frågajnte är 

om endast en ringa förseelse, kan skolnämnden 

besluta att vederbörande skall avhållas från 

tjänsteutövningen eller från handhavandet av viss 

uppgift intill dess den åtgärd som är i fråga har 

utförts. 

75 § 

Lärare i specialklass är skyldig att avgå från sin 

tjänst den 31 juli det år han fyller 60 år, såvida 

inte Jandskapsstyrelsen . beviljar honom rätt att 

. ytterligare kvarstå i tjänsten. 

... ::,_· ··'~ 

76 § 

Tjänsteman har med nedan stadgade undantag 

rätt till ålders-, invalid- och arbetslöshetspension 

ur Japdskapets medel i tillämpliga delar enligt de 

. bestämmelser som gäller personer i tjänsteför

. bil.ilande. ,eller ptjvaträttsligt anställningsför-

J1ållande till landskapet. Den pensionsgrundande 

lönen bestäms .. u,tgående från den avlöning .som 

.tillkommer vajerbörande med stöd av kommu

nalt tjänstekollektivavtal, vilket godkänns såsom 
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73 § 

Skolnämnden beslutar om väckande av disci

plinärt förfarande mot en tjänsteman eller 
timlärare och om" disciplinstraff samt om av
stängning från ·tjänsteutövning. 
Om skolnämnden anhåller,om det, skall land
skapsstyrelsen verkställa undersökning i ett 
disciplinärt· ärende samt lägga fram dess 
resultat jämte förslag till . åtgärder för skol~ 
nämnden. 

75. § 

Lärare är skyldig att.avgå från sin tjänst den 
31 juli det år han, ,fyller §3 , år, lärare i spe
cialklass dock det år ballt fyller, 60 år. Skol
nämnden kan berättiga lärare att kvarstå i 
samma tjänst under högst fyra år därefter, 
om läraren fortsättningsvis kan anses ha 
förmåga att sköta tjänsten. 

76 § 

Tjänsteman och timlärare har med nedan stad

stadgade undantag rätt till ålders-, invalid- och 

arbetslöshetspension ur landskapets medel i 

tilllämpliga delar enligt de bestämmelser som 

gäller personer i tjänsteförhållande eller privat

rättsligt anställningsförhållande till landskapet. 

Den pensionsgrundande lönen bestäms utgående 

från den avlöning som tillkommer vederbörande 

med stöd av kommunalt tjänstekollektivavtal, 



•,,-.\-.. ',.,. 
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g~nd för landskapsandel. 
. - •;. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - ~ - - - -

,, . 77 § 

Då tjänsteman.· ~avlidit betalas efter honom 
;· . . . : . ~. ~ ' . .i/·. . . 

familjepension. ur landskapets medel i till-
. lämpliga delar ~rtligt samma bestämmelser som 

gäller d~n som stått i tjällsteförhållande 'eller 

prlvaträttsligt ånställningsfÖ~hållande till land-

skapet. ··· 

79 § 

Grundskola skall vara inrymd i för ändamålet 

godkänd skollokal. 

(nytt kapitel) 

81 § 
Till g~ndskola kan anskaffas behövliga inventa
rier och' läiom~e(samt annan 'för skolans vefk

sanihet erforderlig utrustning. I grundskola skall 
. även finna~ bibliotek. . 

) !. 

.: ·~ 

· . .:..! 

··(· 

. i 
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vilket godkänns såsom grund för landskapsandel . 
·-~ - ·~ - - - - - - - - - - ~·- - - - - - - - - - ~ - - - - -

77 § 

Då tjänsteman eller timlärare avlidit betalas 

efter honom familjepension ur landskapets medel 
. i i tillämpliga delar. enligt samma bestämmelser 

som gäller den som stått i tjänsteförhållande 

eller privaträttsligt anställningsförhållande till 

landskapet. 

79 § 

'Grundskola skall vara inrymd i en för ändamålet 

lämplig skollokal och ha behövliga inventarier, 
läromedel och annan utrustning som behövs 
för skolans verksamhet, samt ett bibliotek. 

toa kap. 
Ändringssökande 

81 § 
Ändring i beslut som en kommunal myndighet 

•·har fattat i ett ärende som avses i denna lag 
eller i den förordning som givits med stöd av 
den skall sökas enligt kommunallagen. 
I beslut om besättande av tjänst som ordina
rie och i ärende som gäller en elev och som 
får överklagas skall ändring dock sökas ge-! 
nom besvär hos landskapsstyrelsen enligt 
lagen om tillämpning i landskapet Åland av 
lagen om ändringssökande i förvaltningsären
den (FFS 182179). Gäller ärendet en elev skall 
ändring sökas inom 14 dagar. 
I beslut somett:organ eller en tjänsteman som 
lyder under· skolnämnden fattat får ändring 
inte sökas genom besvär, utom i det fall att 
en uppgift som ankommer på skolnämnden 
överförts på tjänstemannen eller· organet och 
ändring i skolnämndens beslut får sökas ·ge
nom besvär. Beslut om anställande av till

fälliga tjänstemän eller timlärare får inte 
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82 § 

Kommun ruin med landskapsstyrelsens tillstånd 
;:i. 

och på de villkor landskapsstyrelsen bestämmer 
· överlöra grundskolas fastighet och lösöre eller 
del därav såsom fastighet och lösöre för gym
nasium eller allmänt bibliotek i samma kommun. 
Med skolnämndens tillstånd kan grundskoJfastig
het eller -lokal tillfälligt användas även för annat 
ändamål äri för det kommunala skolväsendet. 

... :.'i(\C•'? 1·: 
Komin;tip'.fullmäktige beslutar i sådant fall om 

.~-' ,_. _. 

ersättning för användningen. 

83 § 

Ledig lärarbo:stad i grundskola skall i första 
hand upplåtas till föreståndare eller lärare som 
innehar tjänst inom kommun. 

85 § 

Anställda och förtroendevalda inom grundskol
väsendet får inte för utomstående yppa vad de 
fått veta i sina i denna lag förutsatta uppgifter, 
om saken på grund sin natur skall hållas hemlig. 
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överklagas. 

82 § 

Ändring i beslut som landskapsstyrelsen eller 
länsstyrelsen har fattat enligt denna lag eller 
den förordning som givits med stöd av den 
samt i beslut som fattat med anledning av 
besvär över sådana beslut skall sökas hos 
högsta förvaltningsdomstolen, enligt lagen om 
tillämpning i landskapet Åland av lagen om 
ändringssökande i förvaltningsärenden . 

83 § 

Ärenden som gäller en elev och som avses i 81 
§är 
1) avstängning för viss tid, 
2) beviljande av undantag för påbörjande av 
skolgången ett år tidigare eller senare än som 
är stadgat, 
3) inkvartering av en elev, 
4) intagning eller överföring av en.· elev enligt 
47 §samt 
5) annan än tillfällig befrielse av en elev från 
studier i ett visst ämne. 
Åndring får inte sökas i landskapsstyrelsens 
beslut med anledning av besvär över ett beslut 
enligt denna paragraf. 

85 § 

Den som är anställd hos kommunen eller 
medlem i ett kommunalt förvaltningsorgan 
får inte olovligen för utomstående yppa vad 
de vid skötseln av uppgifter som hänför sig 
till skolväsendet har fått veta om personliga 
eller ekonomiska omständighter som rör en 
elev eller någon som är anställd hos kommu
nen eller medlemmar av en sådan persons 
familj. 

Personalen inom skolhälsovården och annan 
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. , ., ...... 

:·_, 

·8fr § ··· 
Fullgör läropliktig elev inte sin skolgång och 

beror hans underlåtenhet på tredska hos elevens 

vårdnadshavare, kan skolnämnden vid vite före

lägga vårdnadshavare att hälla barnet i skolan. 

Skolnämndens beslut om vitesföreläggande skall 

underställas landskapsstyrelsen för fastställelse. 

. : - ~ :..·· ·..: .. ·. - :.2 - - - . .;.. . - ' .... - - - - ··- - . ~ ~ . - - - ... - - ..; "- -

. . . ~ .~ ·' . ·_r • ·'>-:: :' •· 

88 § 

I beslut som lärare vid grundskola: fattat samt i 

; ·;beslut som annat förvaltnings'Organ vid· .-skola än 

direktion fattat får ändring inte sökas genom 

'besvär, utom i 'det fall att en uppgift som an

kommer på skolnämnd ·har överförts pä·läraren 

· · och· ändring i skolnämnds besluf får sökas ge

nom besvär. I beslut · som föreståndare för 

grundskola fattat rörande. beviljande av ledighet 

för elev får ändring dock sökas genom skriftliga 

besvär hos skolnämnd inom 14 dagar efter del-

'''' fåendet av beslutet. , · ; . 

· Besvär får info arlföras· över skolnämnds beslut 

genom vilket besvär över döreståndares beslut 

har avgjorts. 

89 § 

' I' beslut· aY.: direktion· ' söks ändring genom 

skriftligi besvär hos sk-0lnämnd inom 14 dagar 

från den dag beslutet offentliggjorts på· skolans 

anslagstavla eller,! om beslutet skall delges ve-
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elevvård samt tjänstemän och timlärare vid 
kommunens skolor får utan hinder av 1 mom. · 
och vad som i övrigt bestämms om tystnads-

··· plikt lämna sådana uppgifter till vara,ndra och 
. till kommunala . förvaltningsorgan .. ~om är 
;nödvändi~ för att en. elevs skol~~ng skall 
kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt •. 

86 § 

Vårdnadshavare för eµ läropliktig elev skall 
se till att eleven fµllg&r sin läroplikt. Om en 

läropliktig elev ~te ,fullgör sin läroplikt och 
underlåtelsen beror,,på att vårdnadshayaren 
försummat sin tillsynsskyldighet, kan skol

nämnden vid vite ålägga vårdnadshavaren att 

hålla barnet i ,skolan. Skolnämndens be~lut om 

vitesföreläggande skall underställas land,~'.~ps

styrelsen för fastställelse. 

88 § 

(upphävs) 

89 § 

(upphävs) 
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derbörande, sedan denne fått del av beslutet. I 

direktions beslut som gäller utlåtande om arbets

plan, godkännande av arbetsordning eller ibruk

tagande av ny lärobok får ändring inte sökas 

genom besvär. . ;\ . 
Besvär får inte anföras. pver skolnämnds beslut 

genom vilket besvär över direktions beslut har 

avgj011s. 

90 § 

I beslut som skolnämnd fattat söks ändring hos 

kommunstyrelsen genom kommunala besvär, om 

beslutet gäller 

1) elevs skolgång i annan skola än det egna 

distriktets; 

2) inkvartering, skolskjuts eller understöd för 

skolskjuts och ledsagande; 

3) antagning till läger och annan rekreations

verksamhet; 

4) bestämmande av tjänstemans tjänstgörings

platser; 

5) i 82 § 2 mom. avsett ärende; eller 

6) ärende, som kan överföras till kommun

styrelsen för handläggning. 

Ankommer beviJjandet av tillstånd i ärende 

· som nämns i 1 mom. 5 punkten med stöd av 

skolstadgan på skoldirektören/skolsekretera

ren, söks ändring i beslutet hos kommunstyrel

sen genom kommunala besvär. 

91 § 

Ändring i skolnämnds beslut får inte sökas 

genom besvär om beslutet gäller 

1) val av ordinarie eller tjänstförrättande 

lärare; 

2) anställning av vikarie eller timlärare 

3) val av föreståndare, biträdande föreståndare 

eller viceföreståndare; 

4) tilldelande av skriftlig anmärkning till lärare; 

5) fastställande av arbetsplan; eller 
6) fastställande av ibruktagande av lärobok. 
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90 § 

(upphävs) 

91 § 
(upphävs) 
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92 § 

Om inte annat följer av 90 och 91 §§ söks än·

dring i skolnämnds beslut genom skriftliga 

besvär hos landskapsstyrelsen. 

94 § 

Ändring i landskapsstyrelsens beslut söks i den 

ordning som är stadgat i lagen om tillämpning i 
landskapet Åland av lagen om ändringssökande 

i förvaltningsärenden (FFS 182179). 

I ärende rörande läroplan 'har även skolnämnd 

besvärsrätt i fråga om landskapsstyrelsens be·· 

slut. 

95 § 

Ändring i landskapsstyrelsens beslut får inte 

sökas genom besvär om beslutet gäller faststäl·· 

lande av val av handhavare av ledig tjänst eller 

beslut varmed landskapsstyrelsen förordnat 

handhavare av ledig tjänst. Besvär får inte heller 

anföras över landskapsstyrelsens beslut som 

gäller elevbedömning, uppflyttning från årskurs 

eller rätt till särskild examen. 

97 § 

Kommun som upprätthåller grundskola samt 

kommun som ingår i högstadiedistrikt beviljas 

landskapsandel och -understöd samt amorte-· 
ringslån i tillämpliga delar enligt i riket gällande 

grunder för statsandelar och -understöd samt 
amorteringslån åt kommunala grundskolor, 

dock så att landskapets avskilda läge och särför·· 

hållande beaktas. 
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. ; 92 § 

(upphävs). 

94 §<, 

(upphäys). 

95 § 

.(upphävs) 

··' ? _f; ' 

97 § ' 

··" 

':-_.· 

.,- {· . ',.: 

Kommun som- upprätthåller ·grundskola och 

kommun som ingår ·i högstadiedistrikt bevUjas 

landskapsandel och .-'understöd· i til.J.iilllpliga d~lart 

enligt de grunder som gäller i .riket för statsan

delar och -understöd till grundskolor, dock så att 

landskapets avskiljda läge och särförhållanden 

beaktas. . , , 

Denna lag träder i kraft den 

Då lagen träder i kraft ombildas ät,lule~J.äw- och 

· studiehandledartjänstema till lektorstj~ster .•. 
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Landskaps lag 
om.ändring av gymnasie"/agen 

4 § 

Gymnasiets läsår börjar den 1 augusti och slutat" 

den 31 juli. Läsåret indelas i en hösttermin 
och en vårtermin'~ 

· Landskåpsstyrels6n fastställer anfäl~t !:-arbets~ 

dagår;sällitdag.fÖr terminernas början ·och och 
slut. . '·.i 

6§ 

Under arbetsåret hålls ett minst tio dagar långt 

jullov, ett niinst· fyra dagar långt påsklov samt 

ett vinterlov soll1 omfattår högst sex 'vardagar. 

Även andra lovdagar kan · förekomma under 

arbetsåret.• Landskapsstyrelsen fastställer lov-· 

dagarna. 

(ny) 

4§ 

Gymnasiets läsår börjar den 1 augusti och slutar 

den 31 juli. Läsåret omfattar 190 arbetsdagar. 
Gymnasiets högsta årskurs har dock 124 

arbetsdagar. Då självständighetsdagen, första 
maj eller trettondagen infaller på annan var
dag än lördag, skall dessa dagar frånräknas 
läsårets arbetsdagar. 
Elevernas skolarbete börjar tidigast i augusti 
och avslutas senast den sista vardagen under 
årets 22 vecka. 
Landskapsstyrelsen fastställer de dagar skol

arbetet skall börja och sluta. 

6§ 

(1 mom. upphävs) 

8a § . , 

Vid gymnasiuni·skall för varje läsår uppgöras 
· ··en arbetsplan som· baserar ~ig: på läroplanen . 
. ·I arbetsplanen skall: intas bestämmelser om 
det allmänna ordnandet av undervisningen, 
om hur skolans timresurs ·skall användas för 
undervisning i olika läroämnen och för annan 
verksamhet som överesstämmer med skolans 
uppgift, om införande av läromedel, om lä
rarnas och timlära:rnas arbetsmängd och före-

. · ståndarens ·Undervisningstimmar, om under
visning som ges utanför skolan samt om arbe
te i elev- och ungdomsklubbar. 
Förslag till arbetsplan uppgörs av skolans 



' ' ~ ~ . '·. ; ; . 
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'13 § 
V, Landskapsstyrelsen fäst~tiiller grµnderna .· för 

. intagning, ay ~lever., ... ~ .- ' . ;. 

·:.-! 

(ny). ,. 

15 § 

Om elev stör. ;$Ubetsrqn . i s1folan skall rektor, 
eller den som rektor förordnat därtill, genom 

samtal med eleven, elevens vårdnadshavare, 
lärarna samt vid behov med andra elever försöka 

utreda orsaken och vidta åtgärder för att av
hjälpa missförhållandet. 

)6 § 

.. -.. fäev som inte låter .sig .fättas genom åtgärder 
·., ... som av·~~s i J5 .§ kan av direktionen avstängas 

fötvis~ tid1 ,högst tv.å ~ån~der. i:andskapssty
. relsen kan av _Syllilerliga skäl ~vstänga. elev 

.; {~: ' • • · ·,• • • • • : o· ' ' ' 

.. för alltid. 
•\'•;·.! :_,..' - .· 

- - ~ ~ - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17 § ' 
. ' ',"~- ' ,\ 

, J)irektion JQJ.n, ~edatt. Iärarkåien hörts,·· på nytt 

-~ta el~v 'som ~~stänits för.alltid, dock ti.digast 
~å år' efter. det-.att ~eslut~t';_o~ a~stångning 

fattades. 
!\ .. '.-_ : . . " .. 

rektor i samråd med lärarna. Direktionen 

skall godkänna arbetsplanen. 

13 § 

(upphävs) 

' : ' " . ' .. _ _, ~ -' . 

14a §·''' 

:; .. , .;;_,·. 

.·-··-En elev som upprepåd~ gånger är frånvaran

, de från midervisnmgeri uhln godtagbar orsak 

eller som på annat sätt allvarligt försummar 

sina studier i ett ämne skall tilldelas en skrift

lig varning av läraren i ämnet. 
Elev som inte låter sig rättas genom åtgärd 
som avses i 1 mom. erhåller inte vitsord förr 

kursen. 

15 § 

Om en elev bryter mot skolans ordningsregler 
'.'i eller stör arbetSron' i skofan skall. rektor;· :eller 

den som rektor förordnat därtill, genom samtal 

, med eleven, elevens våidnadshavare och lärarna 
' samt'vid behov med andra elever försöka utreda 

l·" 

orsaken och vidta åtgärder för att av'hjälpa miss-

förhållandet. 

16 § 

Elev som inte låter sig rättas genom åtgärder 
som avses i 15 § kåri av direktionen avstängas 
för viss tid, högst ett år . 

17 § 

(2 mom. upphävs) 
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Elev som avistängts för viss tid har rätt att under 
ifrågavarande tid delta i skriftliga prov. 

'3: ·::~-,' 

18 § 

Rektor kan med stöd av läkarintyg befria' elev 
från undervisningen i visst ämne om deltagande 
däri bereder eleven oskäliga svårigheter. Till-· 
fällig befrielse kan medges av läraren i ämnet. 

. ·:· 

22 § 

Landskapsstyrelsen meddelar närmare anvis·· 
ningar om bedömningen av elevernas kunskaper 
och färdigheter samt om avgångsbetyg. 

24 § 

Avgångsbetyf .tfudelas elev som genomgått 

gy,mnas~et. .. Skiljeb.etyg tilldelas elev som av 
brutit gy~nasiestudierita. 

Avgångsbetyg och skiljebetyg undertecknas av 
rektor. Av rektor bestyrkt betygskopia skall 
förvaras i skolans arkiv. 

25 § 

... J gymnasi~ts'.högsta årskurs ordnas under vårter-
... ·_i.>· · ~-~r;~ \ • .. .r· '~.,": 

mmen sluttentamen 1 svenska, frammande språk, 
historia och samhällskunskap, ge6grafi, reli·· 
gionskunskap, livsåskådningskunskap, filosofi, 
psykologi, matematik, fysik, kemi och biologi. 

·, 
27 § 

Vid gypmasium skall finnas en rektorstjänst och 
IDdre l~ktorstjänster. Vidare kan finnas yngre 
lektorstjfutster, ämneslärartjänster, elevhand"· 
ledartjänster samt timlärare. 

Vid gymnasium kan finnas även andra än i 1 
mom. nämnda tjänster. 

Föreslagen lydelse 

Elev som avstängts har rätt att delta i skriftliga 
prov under avstängningstiden. 

18 § 

Rektor kan befria en elev från undervisningen i 

ett visst ämne om deltagande i studierna bereder 
eleven oskäliga svårigheter på grund av sjuk
dom eller handikapp. Tillfällig befrielse kan 
medges av läraren i ämnet . 

22 § 

(1 mom. upphävs) 

24 § 

Avgångsbetyg tilldelas elev som genomgått 
gymnasiet. En elev som avbryter gymnasiestu
dierna skall ges ett betyg över fullföljda stu
dier. 
Betygen undertecknas av rektor. En av rektor 
bestyrkt betygskopia skall förvaras i skolans 
arkiv. 

25 § 

I gymnasium kan ordnas sluttentamen i sven
ska, främmande språk, historia och samhälls
kunskap, religonshistoria, livsåskådningskun-

: skap, filosofi, psykologi, matematik, fysik, 
kemi, biologi och geografi. 

27 § 

Vid gymnasium skall finnas en rektorstjänst och 
lärartjänster. Lärartjänsterna är tjänster som 
äldre och yngre lektor samt som timlärare. 
En timlärare kan anställas på viss tid eller 
tillsvidare. 

(2 mom. upphävs) 
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, ,.': ',. I 28 _§ 
Llrartjänstema s~ vara så många som antalet 
undervisningstiIIln1~ varaktigt förutsätt~r. De 
timmar för vilka det inte är ändamålsenligt att 
inrätta. lärartjäµst. får anfprtros timlärare. 

. . ~·~ . . 

.. · ,: . 

- ~ - - - - - - - - - - - - - - - -
~; 

.'.• 

31 § 

Lärarkåren skall 

3) uppgöra förslag till ~kolans ordningsregler, 
.~,.~~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
, ~) handl~gga ()ytigl}. .är~nqen som ankommer på 
• .. . . . ' .- . . ' ., . - 1 ~ ·. 'f ., . ( ;- . ''. ·'. "f ' • - :, : 

lärarkåren. 

;; -·'. ;··· 

33 § 

Rektor skall 

3) uppgöra förslag till läsordning och arbetsplan 
samt, ef~e~ h.a inhän.1tat lärarkårens yttrande, 
sammanställa . dessa. och . översända ' dem · till 

direktionen för godkännande och· därefter ar-

' l)etspJ11nen till Iand~kc!p~styrelsen för kännedom, 
- .. - ·:-. : . 

(ny) 

.··i .. 

Föreslagen lydelse 

28 § 

r.äriutjänstema:f skall:>vara så många som ord
nandet av undervisningen varåktigt förutsätter. 
De timmar för vilka det inte är ändamålsenligt 
att inrätta lärartjänst får anförtros timlärare . 

' 29 §i 
- - - - - .:,; - -·-··;: _,.,.;__·,;..;.;,-_··'.-:.:_ .. ,.: ___ : ___ .... - - ~ - --"'."' -

Behörighetsilityg ·som ;·avses i 80a · § . gymnasie
lagen (FFS 719/84) utfärdas för tjänster i 

landskapet av landskapsstyrelsen • 

. · 3L§ 

Lärarkåren skall 

(3 p .. upphävs) 
·;~ - - - -· - _._ ~ - - ~ - ~ - -·- ·- - - - - - - - - - - -
5) utförå övriga ·;uppgifter som ankommer på 
lärarkåren. 

33 § . 

Rektor skåll · J ..... ,._. 

- - - - - - - - - - - - - ~ ;,,;;,J "."'" - - ~;: ~- ,_: - .•""!: ·""'!. ~ -- • - -

3) uppgöra förslag till arbetsplan i samråd med 
lärarna och översända den till direktionen för 
godkännande och därefter till landskapsstyrelsen, 
för käiin:edoili, 

- - - - -·'~ -·- _:.:.:.:·.•".'"';:;,:: ...... .,. r.,.·.- - - - - "'." - -.- - - - - -

. :i··,.' 

34a § 

För gymnasium skall finnas ett reglemente 
sorif fastställs av Jandskapsstyrelsen. Regle

, merltet skall innehålla bestämmelser om 
1fi6vdagar under arbetsåret, 
2) fortbildning för lärare och övriga tjänste
män, 
3} futagning av studerande, 
4) val av lärarmedlem, 'personalinedlem och 
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37 § 

Direktionen skall 

3) anta ordningsregler föfskölan, 

40 § 

Ordinarie tjänst lediganslås av landskapsstyrelsen 
. ~i~ . sökas inoDl. 30 dagar. Landskapsstyfolsen 

tillsätt.~r tjänst efter att ha inhämtat direktfonens 

utlåtande om sökandenas kompetens och lfilnp

.. lighet. 

42 § 

Kommunerna i landskapet är skyldiga att delta i 

kqstnaderna för Ålands lyceum' till den dei' de 

inte täcks av landskapsmedel och övriga inkom

~teL . Land~kpasmedel utgår i tillämpliga delar 
enligt i riket gällande bestämmelser oni stats

andelar och -understöd samt amorteringslån tiIJ . . . 

kommunala gymnasier. 

48 § 

Kommunalt gymnasium beviljas landskapsande1 

och -understöd samt amorteringslån i tilllämp

liga delar enligt i riket gällande grunder för 

statsandelar och -understöd samt amorterings

lån åt kommunala gymnasier. 

49 § 

Vid kommunalt gymnasium får, med landskaps,. 

Föreslagen lydelse 

representant för de studerande till direktio

nen, 

5) ordningsregler samt 

6) övriga angelägenheter vilka med· stöd av 

denna lag eller särskilda föreskrifter skall 

ingå i reglementet. 

37§ 
Direktionen skall 
- - - - -'~!. - -~--~ - -r~.~-- - - - ~ - - - - - - - - -

3) uppgöra förslag till reglemente, 
- - - - - - - - - .. - - - ~ - ·-:~·~-- - - - - - - - - - -

40 § 

Ordinarie tjånst···Iediganslås av· ··direktionen. 

Direktionen'. a~ger utlåtande över sökande, 

vilket timmmmanS med ansökningshandlingar-
.. 1· . . 

na tillställs landskapsstyrelsen som tillsätter 

tjänsten. 

42 § 

Kommunerna i landskapet är skyldiga att delta i 

kostnaderna för Ålands lyceum till den del de 

inte täcks av landsRapsmedel och övriga inkom

ster. Landskapsmedef''utgår i tillämpliga· delar 

enligt de grunder' som gäller i riket för statsan

delar och -understöd·till kommunala gymnasier. 

48 § 

Kommunalt gymnasium beviljas landskapsandel 

och. understöd enligt de grunder som gäller i 

riket för' statsandelar och -understöd till kom-

. munala gymnasier. 

49 § 

Vid kommunalt gymnasium får inrättas lärar-
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styrelsens tillstånd, inrättifil' lärartjänst vars 

innehavare är skyldig att fullgöra en del av sin 

undervisningsplikt vid landskapets skolor eller 

vid grundskola. 

50 § 

Ledig tjänst skall, om inte laga hinder föreligger 

eller tjänsten är överflödig, ledigförklaras för att 

besättas som ordinarie. Sedari arisökningstiden 

utgått skall skolnämnden eller förbundsstyrelsen 

bland de soloui'd~ 'som uppfyll~t' kompetenskra

ven välja den ·skickligaste och mest lämpliga. 

Tjänsten kan även lediganslås på nytt. 

Om någon av sökandena inom 14 dagar från det 

han· fick kännedom om beslutet skriftligen kräver 

det, skall skolnämndens eller förbundsstyrelsens 

underställas landskapsstyrelsen för fastställetse. 

Fastställer landskapsstyrelsen valet skall '''den 

valde förordnas till tjänsten. Anser landskapssty

relsen: att valet inte kan fastställas skall valet 

upphävas till den del det är felaktigt och ärend~~t 

återförvisas. Kan landskapsstyrelsen inte heller 

därefter fastställa valet skall ärendet avgöras av 

landskapsstyre1sen. 

Vid antagande av tjänstförrättande tjänsteman 

·skall i tillampliga delar iakttas vad i dennå'·pa-
,_ .. ,'"t . . 

;tagraf' är stadgat ·om ordinarie besättande av 

tjänst. Har likväl till ledig tjänst inte före den 1 

augusti förordnats sökande skall landskapsstyreI

sen till tjänsten förordna tjänstförrättande tjänste

man för det begynnande läsåret. 

Skolnämnden eller förbundsstyrelse antar vikarie 

··och timlärare. För kortare tid kan vikarie eller 

timlärare antas till tjänst eller uppgift utan att 

denna förklaras ledig. Skolans rektöt'kan anta 

vikarie för högst en månad. Timlärare anställs 

tills vidare eller för viss tid. 

. ,J . 
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tjänst vars innehavare är skyldig att fullgöra en 

del av sin undervisningsplikt vid landskapets 

skolor eller vid grundskola. 

50 § 

En tjänst skall förklaras ledig att sökas innan 
den besätts som ordinarie. I>å ansöknings
tiden gått ut utnämner skolnämnden den 
skickligaste och lämpligaste av de sökande 
som uppfyller de allmänna behörighetsvillko
ren. Skolnämnden anställer vikarie och thn
lärare. Beslutet om utnämning skall delges 
sökanden på sätt som nämns i 35 § kommu-
· nallagen. 
Då en tjänsteförrättande tjänsteman anställs 
skall i tillämpliga delar iakttagas vad denna 
paragraf stadgar om ordinarie besättande av 
tjänst. 
Skolnämnden eller förbundsstyrelse anställer 
vikarie och timlärare. För högst en termin 
kan vikarie och timlärare anställas utan att 
tjänsten förklaras ledig. Skolans föreståndare 
kan anta vikarie för högst en månad. !fim

lärare får anställas för viss tid eller tills' vi
dare. · · 
Behörig tjänsteman som valts till-vikarie efter 
att · tjänsten varit lediganslagen, kan få förr 

längt förordnande för högst ett läsår åt gång
en utan att tjänsten lediganslås. 

Denna lag träder i kraft den 

Då lagen träder i kraft ombildas ämneslärar- och 

studiehandledartjänsterna till yngre lektors

tjänster . 
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Landskaps lag 
angående ändring av 4 § landskapslagen om försök med frikommuner 

4§ 

Fullmäktige i frikommun kan besluta att visst 

kommunalt organ från i beslutet angiven tid

punkt övertar förvaltningskompetensen från 

vederbörande landskapsmyndighet när saken rör 

14) ärenden som avses i 29 §, 35 § 6 mom., 42 

§ 2 mom. och 69 § 4 mom. grundskollagen för 

landskapet Åland (18/88). 

1 § 

Genom denna lag upphävs 4 § 1 mom. 14 
punkten landskapslagen den 28 juni 1990 om 
försök med frikommuner. 

2 § 

Denna lag träder i kraft 



/. 

~ ; .. ' 


