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LAGUTSKOTTETS betänkande nr 30/1970-71 

med anledning av Ålands landskapsstyrel

ses framställning till Ålands lar:idsting 

med förslag till landskapslag angående 

ändring av landskapslagen om folkskolväsen

det i landskapet Åland. 

Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget 

inbegärt utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört 

folkskolinspektören Erik Bertell, folkskolekonomen Otto Berg och 

landskapskamreraren Henrik Gustafsson, vördsamt anföra följande: 

Landskapsstyrelsen föreslår att maximiantalet elever i folkskolans 

samtliga klasser skulle fastställas till 32 från och med läsåret 

1971-1972. I riket har en successiv övergång till detta maximiantal 

fastställts med början redan under det pågående skolåret så att hela 

folkskolan skulle ha övergått till det nya maximiantalet vid början 

av läsåret 1977-1978. / 

Under innevarande läsår har endast en klass (Strandnäs fsk kl. 3) / 

mera än 32 elever. Troligen kommer samma klass såsom klass 4 under 

inkommande läsår också att överskrida detta tal. Det är omöjligt 

att förutsäga om möjligen någon annan klass eller läraravdelning 

kommer att överskrida detta maximiantal under åren fram till läs-

året 1977-1978. Det troliga är i varje händelse att det i så fall 
blir något enda fall. 

Utskottet finner en sänkning av elevantalet per klass vara bety

delsefullt och har därför omfattat landskapsstyrelsens förslag om 

högst 32 elever per klass. Då likväl ett något större elevantal i 

något fall kan förekomma och klassen inte av hänsyn till kompensa

tionen av skolkostnaderna borde delas, har utskottet föreslagit ett 

tillägg överensstämmande med rikets 3 §. Enligt detta kan landska ps

styrelsen till och med läsåret 1977-1978 tillåta att elevantalet 
i en underyisningsgrupp är större än 32. 

I övrig~ har utskottet intet att påminna med anledning av fram
ställningen. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt före-
slå, 

Slutstadgandet 

att Landstinget må tte antaga lagför

slaget med följande ändring: 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1971 . 

Intill u:gången av läsåret 1977-1978 må landskaps styrelsen med 
avvikelse från stadgandet i 9 § tillå ta att i sagda lagrum stadgat 
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största antal elever i undervisningsgrupp är större än trettiotvå, 

när skolarbetets ändamålsenliga organisering så erfordrar. 

Examen i skolförvaltning erfordras ·icke av den som tidigare av

lagt examen i folkskolförvaltning. 

På stadens folkskolinspektör ankommande uppgifter överföres till 

landskapsstyrelsen. 

Mariehamn, den 16 mars 

vägnar: 

När~~e.nde i utskottet: ordföranden Dahlman, ·viceordföranden Pers

son ~amt ledamöterna Curt Carlsson, Sundblom och Östling. 
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Bilaga. 

Utdrag ur protokoll fört vid direk

t:bnens för Mariehamns folkskolor samman

träde i Övernäs folkskola den 2 mars 1971 

kl. 18.00. 

=======~=====~====~====~=========================================== 

§ 36. 
Till behandling upptogs Landskapsstyrelsens framställning med för

slag till ändringar i land.skapslagen om folkskol väsendet i landskapet j 

varöver stadsstyrelsen inbegärt direktionens utlåtande. Direktionen 

konstaterade ändringarna bestå j_ sänkning av maximiantalet elever i 

folkskolklasserna, i ändring av fordringarna för lärares examen i 

skolförvaltning och i upphävande av bestämmelserna om särskild folk

skolinspektör för Mariehamn. Beträffande frågan om sänk:d.ng av elev

antalet framhölls att ändringen är befogad, men att det föreslagna 

maximiantalet 32 elever per klass fortfarande är för högt, varför 

detta antal borde ytterligare sänkas. Bestämmelsen om att sänkningen 

av elevantalet icke företages gradvis utan för skolans samtliga års

kurser från ingången av läsåret 1971-72 kan eventuellt medföra o.tt 

en extra lärare behöver anställas till Strandnäs skola för läsåret 

1971-72. Förslaget har dock så stor pedagogisk betydelse att direk-~ 

tionen enhälligt omfattar detsamma, Förslaget om indragning av folk

skolinspektörstjänsten i Mariehanm och över.förande av hans uppgifter 

på landskapsstyrelsen står i konformitet med motsvarande åtgärder i 

riket. Direktionen ansåg sig icke ha några anmärkningar mot ändring-- · 

3JTIO. i lagen utan omfattar direktionen förslaget i dess helhet. 

=========================================~============~============= 

På sammanträdets vägnar: 

Ordförande Rudolf Mattsson 

Sekreterare Otto Berg. 


