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LAGUTSKOTTETS betänkande m 17/1959 över 

landskapsstyrelsens framställning till Ålands 

landsting med förslag till landskapslag om änd

ring av landskapslagen om Ålands lyceum. 

(Ng 28/1959) 
Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskot

tets utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget värd-

sam.mast framhålla följande: 

Såsom skolstyrelsen i sitt framställningen bilagda utlåtande fram

håller, har en ombildning av mellanskolstadiet ti.11 dubbelskola den 

gynnsamma konsekvensen, att antalet ordinarie lärartjänster vid läro

verket kan ökas. Sagda förhållande måste få en gynnsam inverkan på 

undervisnings:resul tatet, som i jämförelse med landets övriga sv·enska 

lärdomsskolor i genomsnitt framstår som mindre tillfredsställande. Då 

tidpunkten för genomförande av den föreslagna ref ormen genom den på

gående tillbyggnaden av skolan är lämplig, och man icke behöver befara 

någon minskning av elevtillströmningen, har utskottet omfattat ändrings

förslaget. 

De under remissdebatten gjorda uttalandena om önskvärdheten att kom

binera landskapets mellanskola med en kommunal mellanskola och utred

ning om förutsättningarna för inrättande av ett elevhem för barn, som 

besöka lyceet, har utskottet icke ansett sig böra taga under övervägan

de, enär dessa frågor icke hava samband med den föreliggande fram

ställningen. 

Utskottet får därför vördsammast föreslå, 
att landstinget ville godkänna lagförslaget. 

Mariehamn den 17 november 1959. 

P~utskn;;~ 

an 0~~!:r:~:son 4 • '. . ~ _
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: , . ::f 
--= Axel ~chinoff 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Nils Dahl

man, Paul Påvals, Eliel Persson och Gösta Nordman. 
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Ärend e : Utvidgning av Ålands lyceum. 

Hänv isning : Landskapsstyrelsens brev 
N~ 3166/26.10.1959. - Y 

Till Ålands landskapsstyrelse. 

Skolstyrelsen har äran att såsom av landskapsstyrelsen begärt ut

låtande angående möjligheterna att ombilda mellanskolstadiet i Å
lands lyceum till dubbelskola anföra följandea 

Av de i landskapsstyrelsens brev anförda uppgifterna om rekryte

ringsbasen för Ålands lyceum, jämförda med de i lyceets senaste 

årsberättelse ingående uppgifterna om elevantalet i skolans olika 

klasser framgår, att elevantalet under en överskådlig framt1d är 

tillräckligt stort för att trygga ett fortgående upprätthållande 

av parallellklasser i mellanskolstadiet. Skolstyrelsen har därjämte 

konstaterat, att antalet elever i läroverken i förhållande till be

folkningsmängden är mindre inom landskapet Åland än vad genomsnitt

ligt är fallet i rikets övriga delar. Inom landskapet finnes sålunda 

en förhållandevis stor elevreserv och det är att emotse, att procent

talet för de elever, som från folkskolan söker i nträde i läroverken, 

i landskapet kommer att visa en stigande tendens. 

En ombildning av mellanskolastadiet till dubbelskola har den gynn

samma konsekvensen9 att antalet ordinar~e lärartjänster vid lärover

ket kan ökas. ~ärigenom ökas läroverkets möjligheter att anställa 

kompetenta lärare, medan antalet timlärare anförtrodda. lektioner i 

motsvarande mån kan minskas. 

Skolstyrelsen finner på grund av de ovan anförda synpunkterna, att 

dElt i Landksapsstyrelsens brev nämnda förslaget är väl motiverat. 

Direktör för skolväsendet ~~ 
Gösta Cavonius 

Skolråd Gd 


