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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att 15 § grundskolelagen ändras så att elevernas arbetsår 

slutar senast den 8 juni. Enligt gällande lag kan elevernas skolarbete pågå längst till och 

med den vecka då den 31 maj infaller. Ändringen föranleds av att nuvarande regel inte har 

ansetts vara tillräckligt flexibel. Vidare föreslås att 18 § ändras så att skolan kan göra 

ändringar även i elevernas val av frivilliga språk om en ändamålsenlig undervisning inte 

kan ordnas på annat sätt. Dessutom föreslås en ändring av teknisk natur. 

Lagen föreslås träda i kraft omedelbart och tillämpas från och med det läsår som inleds 

den 1 augusti 1998. 





Motivering 

MOTIVERING 

1. Bakgrund och förslag till ändringar 

Undervisningen i grundskolan regleras genom grundskolelagen för landskapet Åland 

(18/95) samt grundskoleförordningen för landskapet Åland (95/95). Grundskoleundervis

ningen är en kommunal angelägenhet och drivs således i kommunal regi. 

Enligt·J 5 § grundskolelagen skall elevernas arbetsår normalt omfatta minst 188 

arbetsdagar. Arbetsåret skall sluta senast den vecka då den 31 maj infaller. Inom de ramar 

som grundskolelagen och förordningen uppställer fastställer kommunernas skolnämnder 

hur elevernas arbetsår skall förläggas. 

Eftersom tidpunkten då elevernas arbetsår skall sluta är såpass exakt angiven i lagen 

ges kommunerna endast begränsade möjligheter att planera in lovdagar under arbetsåret. 

I syfte att öka flexibiliteten föreslår landskapsstyrelsen att 15 § ändras så att elevernas 

arbetsår skall sluta senast den 8 juni. I och med detta ökar kommunernas möjligheter att 

friare planera elevernas arbetsår, eftersom det möjliggör att arbetsåret kan pågå en vecka 

in i juni och sommarlovet i stället kan fortgå till den senare hälften av augusti. Förslaget 

innebär större beslutanderätt för kommunerna. De kommuner som vill kan självfallet 

behålla de arbetsår som finns i dag, även om det finns utrymme för avvikande lösningar. 

Ändringen medför att grundskolelagens regler närmar sig vad som gäller enligt lagen 

om utbildning efter grundskolan (ÅFS 52/97), enligt vilken det av lagen endast framgår att 

läsåret skall börja den 1 augusti och sluta den 31 juli och elevernas arbetsår bestäms i 

reglementet för varje skola. 

Ändringen medför även att landskapets lagstiftning näimar sig vad som gäller i Sverige 

där läsåret enligt grundskoleförordningen börjar i augusti och slutar i juni. I Finland börjar 

läsåret enligt grundskoleförordningen i augusti och slutar den sista vardagen vecka 22, 

vilket innebär den vecka då den 31 maj infaller. Dock pågår en reform av Finlands 

grundskolelag, varvid även denna punkt kan komma att ändras. 

Enligt 18 § 6 mom. gällande lag kan skolan göra de ändringar i elevernas val av valfria 

läroämnen som ett ändamålsenligt ordnande av undervisningen kräver, dock inte i valen av 

frivilliga språk. Landskapsstyrelsen föreslår att det införs en möjlighet för skolan att göra 

ändringar även i elevernas val av frivilliga språk, exempelvis om någon enstaka elev väljer 

språket i fråga och man inom skolan inte kan bilda en ändamålsenlig undervisningsgrupp 

eller annars erbjuda en ändamålsenlig undervisning. 

2. Arendets beredning 

Ärendet har beretts som tjänstemannauppdrag vid lagberedningen. Kommunernas och 

AKAVA-ÅLAND:s synpunkter angående förslaget till ändring av 15 § har inhämtats. 



2 /fodring av grundskole/agen 

Överlag ställer sig remissinstansema positiva till förslaget. 

3. Förslagets verkningar 

Administrativt innebär ändringen av 15 § större frihet för kommunerna att själva 

besluta hur elevernas arbetsår skall förläggas. Förslaget saknar till denna del ekonomiska 

verkningar. Ändringen av 18 § kan innebära administrativa fördelar för kommunerna, 

eftersom ändringen gör det enklate att ordna ändamålsenliga undervisningsgrupper och kan 

även i vissa fall ha positiva ekonomiska verkningar. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag. 



Lagtext 3 

LANDSKAPSLAG 

om ändring av grundskolelagen för landskapet Åland 

I enlighet med lagtingets beslut 

ändras 15 § 1 mom. och 18 § 6 mom. grundskolelagen för landskapet Åland av den 

2 mars 1995 (18/95) samt 

fogas till lagens 51 § en rubrik som följer: 

15 § 

Elevernas skolarbete 

Elevernas skolarbete skall omfatta minst 188 arbetsdagar per läsår. Av särskilda skäl 

kan landskapsstyrelsen besluta att antalet arbetsdagar skall vara färre än 188. Arbetsåret 

börjar i augusti och slutar senast den 8 juni. 

18 § 

Läroämnen 

Eleven beslutar tillsammans med vårdnadshavaren om vilka valfria ämnen eleven skall 

delta i. Efter att ha hört vårdnadshavaren och eleven kan skolan göra de ändringar i valen 

som ett ändamålsenligt ordnande av undervisningen kräver. 

51 § 

Beslut av huvudmannen för en ersättande skola 

Denna lag träder i kraft den och tillämpas från och med det läsår som börjar den 1 

augusti 1998. 

Mariehamn den 23 oktober 1997. 

Lantråd Roger Jansson 

Landskapsstyrelseledamot Harriet Lindeman 



4 Bilaga 

LAND S'K AP SLAG 

• om ändring av 15 § grundskolelagen för landskapet Åland 

I enlighet med lagtingets beslut 

ändras 15 § 1 mom. grundskolelagen för landskapet Åland av den2 mars 1995 (18/95) 

samt 

fogas till lagens 51 § en rubrik som följer: 

Gällande lydelse 

15 § 

• Elevernas skolarbete 

Elevernas skolarbete skall omfatta 

minst 188 arbetsdagar per läsår. Av 

särskilda skäl kan landskapsstyrelsen 

besluta att antalet arbetsdagar skall vara 

färre än 188. Arbetsåret slutar senast den 

vecka under vilken den 31 maj infaller. 
______________________ ._ __ ..; __ 

18 § 

Läroämnen 

Eleven beslutar tillsammans med 

vårdnadshavaren om vilka valfria ämnen 

eleven skall delta i. Efter att ha hört vård

nadshavaren och eleven kan skolan göra 

de ändringar i valen som ett ändamålsen

ligt ordnande av undervisningen kräver, 

dock så att ändringar i valet av främ

mande språk inte kan göras. 

Föreslagen lydelse 

15 § 

Elevernas skolarbete 

Elevernas skolarbete skall omfatta 

minst 188 arbetsdagar per läsår. Av 

särskilda skäl kan landskapsstyrelsen 

besluta att antalet arbetsdagar skall vara 

färre än 188. Arbetsåret börjar i augusti 

och slutar senast den 8 juni. 

18 § 

Läroämnen 

Eleven beslutar tillsammans med 

vårdnadshavaren om vilka valfria ämnen 

eleven skall delta i. Efter att ha hört vård

nadshavaren och eleven kan skolan göra 

de ändringar i valen som ett ändamålsen

ligt ordnande av undervisningen kräver. 



Bilaga 5 

51 § 51 § 

(Ny rubrik) Beslut av huvudmannen för en ersättan

de skola 

Denna lag träder i kraft den och 

tillämpas från och med det läsår som 

börjar den 1 augusti 1998. 
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