NK/\NDE

nr 22a/l 986-87 med an.ledning av !andskapsstyrelsens

framställning

tili

landstinget med förslag till
l) landskapslag om Ålands Iantbruks-

skola,
2) landskapslag angående ändring av
l § 1andskapslagen om studiesociala
förmåner för elever i yrkesutbildningsanstalter och gymnasiet samt
3) landskapslag angående ändring av
1 § landskaps.lagen orn finansiering av
yrkesutbildningsanstal ter,
landstinget har landstinget inte

stora

nr

inbeg~:fra

har

stcH·a utskottets betänkande

I anledning härav har utskottet behandlat ärendet och därvid konstaterat att
landstinget godkänt följande ändringar av stora utskottets betänkande.
Landskapslag
om

lantmannaskola

1§

lantmannasknla har ti.H uppgi.f t att ge en grundläggande yrkesutbildning
och

för

yrken samt att

en

för

2 § l mom.

av landskapet och står under landskapsstyrelsens

3 §

Lantmanna.skolrms och skollä,genhetens förvaltning handhas av skolans direktlon 1
för

och iärarkollegium i enlighet med vad i denna

lf. §

I rnom.
av åtta medlemmar. Fyra medlemm;:i,r och

utses för fyra kalenderår i sä,nder av landskapsstyrelsen p;1 framställning av Delegationen för Ålands lantmannagillen bland personer
som

lantbruksnäringen. Lärarna och den övriga personalen utser var

sin medlem samt personHg ersättare för denne. Skolans elever
n~presentanter

bland sig

och två ersättare för dessa till skolans direktion. Skolans rektor är

och

i direktionen. Landskapsstyrelsen utser ordförande

och viceordförande bland direktionens medlemmar.

7

§

För lantmannaskolan skall finnas ett reglemente som .fastställs av

landskapssty~

relsen. Reglementet skall innehålla bestämmelser åtminstone om
1) antalet undervisningsdagar per läsår och praktikperiodens längd;

2) besättande av rektors- och lärartjänst, beviljande av tjänstledighet ät rektor

och ,förare samt anställning av övrig personal;
3) intagning av
!J)

uppflyttning från k!ass 1 di mission, vitsord och betyg;

övervakning av elevinternatet;

5) elevernas rättigheter och

6) sättet för val av elevrepresentanter till direktloneni samt
övriga ä.renden vilka med stöd av denna !ag eller särskilda föreskrifter skall
.ingå i reglementet.

l8 §
I lantmannaskolan meddelas undervisning i enlighet med en läroplan som

faststäUts av !andskapsstyrelsen, Vid skolan kan även ordnas kursverksamhet.

L

ndsk~q:islag

angående tindring av l § landskaps.lagen om stud.iesociala förmåner för elever

yrkesutblldningsanstalter

gynmasiet.

I §

tillämpas på

ti l

sorn avses i landskapslagen orn

( I ), landskapslagen om

husmodersskola med 6 månaders

husmoders~

kurs (23/63)~ Jandskapslagen orn läroanstalter för hemslöjd i landskapet Aland
(13/ 4-3 ), 1andskapslagen om yrkesundervisnlng (7 I 62), landskapslagen om Ålands

sjörnansskola (i l/68), landskaps1agen mn !\lands sjöfartsfäroverk (49/77), landskapslagen om Alands tekniska skola 08/67), landskapslagen om Ålands handelslä.roverk
(37 /7 5) och 1andskapslagen om

hotell-

restaurangskola

sa.rnt på

elever som deltar i temporärt anordnad grundläggande yrkesutbildning.

Landskapslag
angående ändring av 1 § landskapslagen om finansiering av yrkesutbildningsanstal-

ter.

1§

Denna lag tillä.mpas beträffande

av kostnaderna

av

landskapet upprätthållna yrkesutbHdningsanstalter som avses i landskapslagen om

Alands lantmannaskola (

I )9 landskapslagen om

om läroanstalter för hemslöjd i

månaders husmoderskurs
landskapet Åland (13/4-3) 1

om yrkesunder\'isning
(

gen oro

Ålands husmodersskola med 6

!andskapslagen om /\lands

orr1

Ålands

(37/75) och

Alands hotell- och restaurangskola (93/79).

Stora utskottet har enhäHigt om
andra behandling.

ändringar som godkänts av

orn

vördsamt rnedde1a
att stora utskotkt 0111Lttt<1t

l.q~f\ir~l.1

Mariehamn den 24 mars l

På stora utskottets vägnar:

Tage Boman

ordförande

Pehr Karlström
sekreterare

Närvarande vid ärendets a\·görande behandling: ordföranden Boman, \'lceordföran'"·

den Sven-Olof Lindiors samt ledamöterna Berg, Gustafsson, Johansson, Sagulin,
\Vilhelms och Öberg.

