
r~ 4/19..2..:h_ 

177 

~ I 
I 

LAGU'l1SKOTTETS betänkande I:d 4/1953 med anled-

ning av l andskapsstyrelsens framställning till 

Ålands landsting med förslag till landskapslag 

om folkskolväs enaets organisati on i landskapet 

Åland. 

IVIed anledning av förenämnda framställning, varöver l andstinget ' 

inbegärt 12,gutskottets utlåtande, får utskottet vördsammast f ram-

hålla följande: 

Utskottet finner lae;stiftningsinitiativet påka lla t och har i 

fråga om de skilda paragraferna funnit skäl endast till följande 

a nmärkningar: . 

.§__h Utskottet anser uttrycket "den egentliga folkskolan" 

omotiverat och har därför frä n början av mom. 1 strukit orden 

"den e gentliga ". 

§ 9_1Ilom. 2o Det synes sakenligare,att den i momentet avsedda 

beslutanuerätten utövas av foll{skolnämnden, än att fullmäktige 

skola t aga befattning med denna angelägenhet. Stadgandets tillämp-

ning blir därigenom även smidigare. 

§ 13. Inspektören bör enlig t utskottets uppfattning ej åläggas 

skyldighet a tt följa med skolornas ekonomiska förvaltning, men väl 

tillerkänna s rätt att göra detta. Stadgan.det att inspektören skall 

inhämta lantrådets samtycke att bevista direktionssammanträde, f ör 

att kunna räkna resan till sammanträdet såsom tjänsteresa, synes 

vara av den natur att det kan införas i reglementet för inspektö;... 

ren, varför utskottet strukit det ur lag en. 

Utskottet, som räknar med att justeringsutskottet i vissa delar 

skall omstilisera l agtexten, f å r därför för landstinget vördsam-

mast föreslå, 

att 12ndst in5et ville godkänna landskaps sty-

relsens framställning, dock s å lunda att nedan-
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nämnda laerum erhålla följande lydelse: 

§ 3 mom. 1. 

I folkskolan meddelas undervisning i religion eller religi 

toria och sedelära, modersmålet, rälmine; och geometri, histori 

geografi och hembJ gdskunskap, n c::-i. turkunnighet med l anthushåll n· 

hushållsgöromål, teckning, handarbete, gymnastik med lek och i 

samt sång. FolkskoleJ:ev, som i skolan eller utom dens amma åtn j 

undervisning i religion, är befriad från ovannämnda undervisni 

i religionshistoria och sedelära. Undervisning i religionshis t 

och sedelära meddelas elev, som enligt religionsfrihetslagen b 

frias frän religionsundervisning. 

§ 9 mom. 2. 

Kommunen.s f olkskolnämnd kan med inspektörens samtycke beslu 

att vakant lärartjänst interimistiskt skall sakna ordinarie i n 

havare, om vägande skäl därtill finnas. · 

§ 13 mom. 1. 

Inspektör skall övervaka skolans undervisningsverksamhet oc 

äger rätt att följa med dess ekonomiska förvaltning samt närva 

vid direktionens samraanträden, vid vilka honom t illkommer yttr 

r ätt, men icke rösträtt. 

Mariehamn den 13 mars 1953. 

På lagutskdttets vägnar: 

ordförande. 

sel{retera re. 

Närvarande i utskottet: Herman Mattsson, ordförande, Jan Er 

Eriksson, Paul Påvals, Gösta Nordman och Eliel Persson • 


