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LAGUT SKOTTETS betänkande

m 8/1963

över land-

skapsstyrelsens framställning till Ålands lands~ 8/1963.

ting med förslag till landskapslag om Ålands husmodersskola. (m 7/1963)

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast framhålla följande:
Enligt rikets lag (FFS 62/62) har husmodersskola till ändamål att
meddela husmodersutbildning samt att handhava annan grund- eller
y r k e s u t b i 1 d n i n g

för ·olika uppgifter inom den husliga

ekonomin. Landskapets föreslagna läroinrättning upptager icke yrkesutbildningen som ändamål ( § 1). Genomgången kurs vid densamma medför
sålunda icke formell kompetens för viss befattning eller anställning,
utan avser att tillgodose det personliga behovet av insikter i huslig
ekonomi eller utgöra grund för vidare utbildning. Enligt vad utskottet inhämtat, kan genomgången kurs berättiga till dispens för ett år åt
gången exempelvis för hemsysteranställning.
Utskottet har övervägt möjligheterna att i landskapet inrätta en
fullständig husmodersskola med samma lärokurs som de i riksförordningen (FF S 432/62) avsedda husmodersskolorna och samma möjligheter till
yrkesutbildning, som genomgå ngen kurs i sådan husmodersskola medför .
Onekligen vore det av vikt,

att verklig yrkesutbildning med kompetens-

befogenheter kunde anordnas för ungdomar i ett tidigt stadium, och
det är icke uteslutet, att en husmodersskola kunde påräkna större anslutning än den nu föreslagna skolan eller lanthushållsskolan, om skol,

kursen .k unde medföra formell kompetens för befattning av visst slag.
Bland annat kunde man påräkna anslutning av ungdomar från Mariehamn ,
vilka av lätt f rstådda skäl icke i högre grad intresserat sig för
lanthushålls skolan.
I sådant avseende har utskottet såsom sakkunniga hört lagberednings sekreteraren Rolf Sundman, landskapsagronomen Ernst Johansson och
distriktsinspektören vid landskapets yrkesvägledningsbyrå fil.mag.
Bo Berg. Resultatet av de diskussioner, som förts med dem, har likväl
givit vid handen, att utskottet för närvarande icke v ill påyrka genomförandet av denna tanke, ehuru starka skäl tala för densamma, utan beslutat gå in för den skolform, som nu föreslagits och som även den har
en viktig funktion att fylla i landskapet.
Det för skolan föreslagna namnet kan utskottet likväl icke omfatta ,
ty namnet måste angivas enligt skola ns verkliga karaktär. Eljest kan
en missuppfattning uppstå. Efter kontakt med rektorn för Högvalla se-
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-2minarium i huslig ekonomi Lea Andersson föresl å r utskottet s å som namn
för skolan "Ålands husmodersskola med 6 månaders husmoderskurs". Förutom husmodersskolan med ett års husmoderskurs finnes i Högvalla en
"Högvalla Husmodersskola med 5 må naders husmoderskurs". I praktiken
kommer väl skolan att kallas Ålands husmodersskola, men om i betygen
angives, att husmoderskursen omfattar 6 månader, kan i officiellt sammanhang intet missförstånd uppst å .
På skäl, som landskapsstyrelsen framhållit i sin motivering, omfattar utskottet 10 elever under två på varandra följande år s å som
minimielevantal vid skolan.
Jämte det utskottet sålunda för närvarande omfattar den föreslagna
skoltypen såsom lämplig med hänsyn till landskapets särförhållanden
får utskottet, som i övrigt icke har n å got att anmärka mot förslaget,
för landstinget vördsammast föresl å ,
att landstinget vi~le antaga lagförslaget,
dock sålunda, att lagen benämnes "Landskapslag om
.Å lands husmodersskola med 6 må naders husmoderskurs" samt att nedannämnda lagrum erhålla följande lydelse:
1 ~.

Landskapet upprätthåller Ålands husmodersskola med 6 månaders husmoderskurs såsom en läroinrättning för husmodersutbildning och annan
yrkes- och grundutbildning för olika uppgifter inom den husliga ekonomin.
Skolan är underställd landskansstyrelsens ledning och tillsyn.
11 ~.
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1963. Genom densamma upphäves landskapslagen den 31 augusti 1944 om lanthushållsskolor i landskapet Åland (19/44).
Ålands lanthushållsskola kallas, räknat från den 1 augusti 1963,
"Ålands husmodersskola med 6 må naders husmoderskurs".
Mariehamn den

ordförande.

sekreterare.
Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Eliel Persson, Gustaf/Jan s son, Artnemi Dahlblom och Bertel Boman.

