LAGUTSKOTTETS betänkande N2 9/1950 med anledning
av landskapsnämndens framställning till Ål.a nds
I\~ 9/1950.

landsting med förslag till landskaps lag om undantag vid utnämning av folkskollärare i landskapet
Åland.

Förenämnria
-

framställnin~,
-

varöver lanri stinget inbegärt lagutskottet s 1'

utlåtanr'!e
, har utskottet
behanrila
t och får på skäl, som lanrT ska.psnämn,.
.
.

den i sin motivering framhållit, vördsammast föreslå, att

lan ~ stinget

ville godkänna lagförslaget. Då utskottet emellertid önskar införa
aärskilda språkliga ändringar i lagtexten och fördenskull i vissa avseennen omformulerat nensamma, föreslår utskottet att lanaskapslagen
erhåller följanae lynelse:
L a n d s k a p s 1 a g

om undantag via utnämning av folkskollärare 1 landskapet Åland.
I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas:

1 ~I den mån bristen på folkskollärare det påkaller kan under den tid
denna landskapslag är i kraft utnämningen av folkskollärare med avvikelse från annars gällande stadganden ordnas på sätt som nedan säges.

Har vakant folkskollärartjänst unrier

ri

et löpanr'le kalenr'leråret redan

varit lediganslagen och har ing~n kompetent sökande anmält sig till
densamma, kan direktionen lediganslå tjänsten på annat lämpligt sätt
eller utan att förrätta v al överlåta åt folkskolinspektorn att be-sätta
riensarnma.. Har tl:ll va.kant tjänst icke :före

a en

1 augusti utsetts sö-

kanoe, som kan go~kännas, skall folkskolinspektor förordna en tillfällig lärare till densamma föra et begynnande läsåret.

Finnes bland sökande till folkskollärartjänst ingen lämplig kompetent person, kan student, som uppgiver, att han på därom i riket stad-

\

I.

gat sätt ärnar utbilda sig till lärare vid högre folkskola, mot d e
löneförmåner, som tillförsäkrats kompetent lärare, utses till til l
fällig lärare unner högst ett läsfu- 1 sänäer e ller förordnas att h
.hava folkskollär9.rt.jänst tillsvirare, intill "'ess han uppnått full
kompetens. Sedan detta skett, kan han, om han unaer minst två år
oklanderligt handhaft denna . tjänst och avlagt stadgade t illäggsex
na, medel-st fullmakt slutligt utnämnas till densamma.
Endast manlig person kan utses att tillsviaare handhava tjänst ,
som menför skylnighet att

un~ervisa

gossar 1 slöjd, och endast kv in

att hanahava tjänst, som medför skyldighet att undervisa flickor i
hand ar be te •
4

~-

Visar sig lärare, som med stöe av 3

~

förordnats att handhava

tjänst, mindre lämplig därtill, är folkskolinapektorn berättigad a tt
återkalla hans förordnande. Förordnandet bör likaså återkallas, om
vederbörande icke i

sinom tid och på sätt, som kan godkännas, full -

följer föreskrivna studier eller om han via de i riket anordnade kur
serna befinnes vara minnre lämplig för lärarkallet.

5

§.

Denna landskap slag upphör att gälla den 1 augusti 1955. Sagda

a ag

upphöra med stöd a v densamma utfärdade tjänsteförordnanden och av
dessa föra.nleaaa rättigheter, såvida veaerbBranae icke uppnått ful l
kompetens. Förornnanae av

stu~en ter

mea stöd a.v s tadgandena i 3

~

att handhava f olkskollärartjänst skall likväl på landskapsnämndens
försorg upphöra, så snart lärarbristen icke -längre nödvändiggör ett
sådant förfarande.
Mariehamn den 23 februari 1950.
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