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N9 18/1948:.. -

FINANS~, och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande NQ 

18/1948 --med an ledning av 1 lsnd s land skapsnämnds 

framställning till ~'lana::i l::mösting; med förslag 

till landskapslag angående landskapet Ålands yr-

kesskola. 

Med anledning av förenämnda framställning får utskottet härmed vörd

samt .t'I'amhålla följande i 

Att just .nu inrät ta en yrkesskola för landskapet torde stöta på stora 

svårigheter,. såväl på grund av brist på lärare som brist på elever, var

till kommer svårigheter att anskaffa lämpliga lokaliteter, arbetsredskap, 1 

undervisningsmaterial. m.m. Utskottet anser dock, att en lagstiftnings

åtgärd på detta område nu vore välbetänkt, då man redan kan märka en tyd

l ig omsvängning på arbetsmarknaden och utvecklingen synbarligen åter går 

mot normala förhållanden. Och då vi en gång åter kommit dit, torde en 

yrkesskola för land skapet vara välbehövlig. En lagstiftnings åtgärd i / 

detta nu är alltså inte framtvungen av ett aktuellt krav utan en åtgärd 

som siktar på framtiden och av ser att skapa förutsättningar för yrkes;... 

skolan, som säkerli~en förr eller sennre kommer stt varn av behovet på

kallad .• Vi kunna nu draga förde 1 nv att vi haft god tid för förberedelser 

no. och sålunda ho. ett synnerligen grundligt och genomtänkt försle.g a.tt 

bygga på. 

~tskottet h~r sålund8 i princip omfsttat landskapsnämndens förslag 

och har däri 6ndast gjort några smårre åndringo.r, de flesta redo.ktionella 

I ~ 2 föreslås ett moment tillagt vari lo.ndskapsnämnden skulle berättigas 

ntt efter prövning minska kurstiden vid fast avdelning till ett år, detta 

närmast med tanke på k'lllrsen i huslig ekonomi, som utskottet anser måhända 

l ämpligP.re som ett-årig kurs• Härvid vore dock erfr.re:rlheter ·från andra 

orter till nvtta, V8rför utskottet ej velRt ändra mom. l i.nämnda paragra 

I ~ 10 ho.r ut s kottet för tydlighets skull velat dela upp pr 3 i tvenne 

Punkter. Slutligen har i~ 20 den ändringen föreslagits, att eJevhemmet 

även skall kunna tRga emot elevBr från Mariehamn. Denna ändring anser ut 

skottet skälig fördenskull, ett i detta fall mantalsskrivning troligen 

skulle bli avgörande, varav skulle följa, att elev, som inte h~r något 

verkligt hem i Mariehamn utan endast hyrt ett rum som underhyresgäst, sku 

le bli sämre lottad än elever från landet 1 ehuru han kanske själv året [ 

förut var fil/J.ntalsskriven på landet. Emottagande i elevhemm6t bör givetvis 

f örutsätta prövning >ch då så en gång sker finns det ingen anledning att 

'Undantaga '3lever från Mariehrunn. 

Med stöd av vad . s.ålundn ~ nför ts f år utskottet vördsnmt .f'dreslå~ 
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att Landstinget ville antaga nedanstående 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående landskapet Ålands yrkesskola, 

på fram.ställning 

gi t.· nedanstående 

av Ålands landskapsnämnd har Ålands landsting anta .. 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående hmdskape t ,Ålands yrke sskola • 

- 1 krlp. 
YrkesskolRns syftem81 och undervisnin~ens or5anisqt~ 

l ~· 
Ålands yrkesskola h ar till åndamål att meddela dem, som ärna ägna 

åt praktiskt arbete samt unga psrsoner,, som önska erhålla yrkesutbild 

på olika yrke som.råden, teoretisk och praktisk undervisning i s ådnn ut .. 

sträckning , a tt på.grund av densamma skall kunna avläggas yrkesprov, 

fordr Rs av f Rckman. 
Skol-9.n upprätthålles av l andskapet .Ål and och densamma är förle.gd t 

Mariehamns stad. Undervisningsspr åket är svenska. 
2 §. 

Skolan arbetar med tre, två-åriga f asta a'1Tdelningar, nämligen 

met a llarbetaryrket, en för a ffärsbiträd esyrkot och en för huslig 
L~ndskapsnämnden kRn dock be sluta nt t f ast avdelnin skall var a e 

årig. 
Inom ramen för bevilj ade ansl~g kunna de fasta avdelningarnas Rnta 

ökas med en eller flera. 
Intermittenta avdelning nr, minst en och högst två, anordnas årliga 

för särskild n yrken ävensom tillfällig~~rser i den mån mede l härför 

g:is~ts och kompet entR 1ä~~rkr 8ft 8r f'tnn~ s ~tt til1~P. 
3 §. 

Läsår et begynner den 1 augusti och är uppdela t på två terminer. Hö 

terminen omfattar tiden fr an och med don l augusti till och med den 

december och v åt erminen tiden från och med den l januari ti 11 och me 

den 31 juli . Undervisning meddela s från och med den 15 augusti t ill 

med den 22 december smnt f'r ~.n och med d en 2 januari till och med cten 

juni i sammP.nlBgt 42 veckor. Undervisnings- och arbetsveckans längd 

42 timmar. Om tiden för tillfälliga kurse r bestämmes särskilt• 

4 §. 
]lands 18lldskapsnämnd f astställer undervisnings- och.arbetsprogr 

yrkesskol nn och godkänner läroböcker för undervisningen. 

2 kap. 

H1örv.i:=t1 tningen. 

5 §. 
Den · närmaste tillsynen .över skolans verksarnhe t och dess angelägen - . 

]::i.eter handhaves av en direktion .. som består av minst fyra och högst s ex 

av l andskapsnämnden för tre år utsedda medlemmar, av dem en ordförande 

och en viceordfär an,de • Utöver dessa är skolo.ns r:ektor självskriven med

l em och sekreterare i direktionen. Ordföranden bör vara inkommen i yrkes

verkso,rnhet och Magr.läg;gi:t intresse· för yrkesutbildningen, ledamöterna 

kännare av de yrken, i vilka skolan meddelar undervisning och hava intres

se för skolans utveckling. En av medlemm2,rna bör vara fä> trogen med peda .... 

gogisk verksamhet. 
Åt direktionens ordför ande och ledamöter utb~talas av för ändcrn ål e t 

i skoL:ms utgifts stat upptaget anslag mötesarvode, resekostnader och do.g ... 

t raktament e till belopp, som bestämmes av lnndskapsnämnden. 

6 ~· 
Direktionen handlägger frågor rörande förvaltningen av skolans egen-

dom och ekonomi so.mt om undervisningens och produktionsverksarnhetens 

prektiska organisation samt gör nödigbefunna framställningQr rörande dem 

och n vgive r ut låt ande i ärE:nden 11.rn;i; ?:i.ende skolf'. ns verksB.rnhe t och undervis

ning. I detta syfte ~ligger 0 ir~ktionen~ 

1) att efter lärrirkollegicts hörande fu>ligen utnrbeta inkomst- och 

utgiftsstat för skolan och före den 1 oktober insända den till land

skaps nämnden~ 

2) att ansvara för dispositionen av rmdel,_anslagna till verkstads..- och 

n~dra nöiill.iga lokaliteter, undervisningsmateriel och bibliotek samt draga 

forsorg om de inkö~, som skolR bekostas med dessR medel, så.t'ramt icke 

nämnd r>. inköp av oirektionen ombetrotts rektor; 

3) att t id efter annan verkställa inspektion av undervisningen samt 

verkstadsarbetet och därvid till~e, att undorvisningsm9terial och arbets

r edskap sköt a s med omsorg och användas ändarnålsonligt-

I 1 

4} att med beaktande av vad i 3 ~ är stadg cnt besta"mma t "ll cc ~ erminens begyn- j 1 

nelsoM och avslutningsdagar samt tiderna för lov. 

5) a tt fastställa ordnings~tadgar för skolan; 

6) att fastställa ordningsstadgar för skolans elGvhem, om såd ant in

e ller flera av skola ns lär> o.rc ti 11 övervak.sr: e av 

övrigt övorvaka verksamheten och ordningen 1 ele v-

r ät tas, samt ut se . en 

elevhemmet ävensom i 
h E:.mmet; 

7) ~ tt avgiva till lnna k t i . · s µpe. .s mvni4 gheter infordrade uppgift er och 
u.tH•.tanden; 

I . 
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S) att årligen rfrt e juli m.ånadS utgång till landskapsnämnden överl" 

· b&rättels-e över skolans verksamhet; 
9) att granska och fastställa av lärarkollegiet gjorda förslag till 

fördelning av stipendier, premier och uunderstöd; samt 
lO) att handlägga övriga. ärenden, som enligt denna :andskap~lag och 

tf .. d de bestämmelser ankommer pa direktionen. 
med stöd av densamma u ar a 

7 ~· 
Direktionen sammanträder uhder terminerna minst en gång varannan m 

och vid behov även oftare på kallelse av ordfcr ahden eller då skolans 

tor eller minst tre av direktionens övriga medlemmar hos ordfcr and en d 

a$ålla. 
Direktionen är beslutför, då ordftr anden eller viceordföranden och 

minst tv& av dea$ ledamöter äro tillstädes. 
Beslut fattas me d enkel majo.,.1 tet. Vicl. lika röstetal nvgör ordfä' 

dens röst, vid vBl cock 16ttnin~ • 
.Ärendena föredragas av sekretera ren , som även avfatta!' protokollet, 

8 ~-
Bland skolans ordinarie läräre utser l andskapsnämnden rektor f är h 

tre år i sänder I helst läraren i de allmänna läroämnena, sm han b efi 

lämplig-. Vid behov kan, likaledes för tre år i sänder, utses en p rore 

som vio förfall eller jäv för rektornb e strider dennes åligganden . 

9 I· 
Till skolans lärarkollegium höra samtli ga ordinarie lärare samt 

- t · ·· tledigh 
lärares tjänstäedighet hans vikarie elle r den, som under Jans . .. 

huvudsakligen bestrider hans åligganden• Annan lära re deltager 
1 lar 

t d .. "d fattas allenast 
kollegiets sammanträden och de beslu , som arv1 , .. 
behandling av frågor, hörande ti 11 hans undervisningsområ:l e ellor ror 

disciplinär ,bestraffning för f'drse e lse, som beg åtts under h a ns ti llsJD 

ställd elev. Lärarkollegket sammankalla s, och ordet föres vid sarrma~ 
av r ektor, vilken ock vid behov äger rätt att kalln någon av lärGrkol 

giets medlemrn~r att föra protokoll vid samm~nträdet. 
~allad anneo 
bland n"fl ale 

Ej må medlem av lärarkollegium eller till samm~nträde 
rare utan laga förfall frÅn .samm~ntr-!:Wet ut ebliVP-• Ypp8,S 

.. s tnin~e 
meningsskiljaktighet i ärenoe, s~Pl} vin f0 stställqn~e qv omro 

resultat iakttagas, vad i 7 ~ 3 mom. är bestämt. 

10 ~· 
Läre.rkollegiurn åligger: 

b d.. elevernas uppförende, flit och uppmärk
5 

1) att pröva och e oma -

samt yrkesskickligheti 
.... •- : . 

-5r-. 

2/ att" avgiva utlåtanden angående användningen av skolan t illdelade 

-ans lag för verkstads- och andra lokaliteter, undervisningsmateriel och 

bibliotek; 
3) att besluta om fördeln i ngen av i utgiftsstaten anvisat anslag till 

understöd åt medellösa elever; 

4) att besluta om användningen av de medel som genom donation eller 

testamentariskt förfogande ställts under skolans fä:> valtning, samt om 

granskningen av räkenskaperna beträffande dessa, såvida ej därom annorlun

da bestämts; 

5) att besluta i allvarsammare disciplinära fr ~igor och göra framst äilil

ningar om relegation av elev för viss tid eller för alltidi 

6) att uppgöra förslag till läsordning för skolan samt till tim- och 

arbe tsfördelning mellan lärarna; 

7) att till landskaps nämnden, sk.qlans direktion eller rektor avgiva 

äsk FJ.de utlåtanden och ingå med de fram~t ällningar lärarkollegiet finner 

p?tka l lac1e till fromma för undervisningen och skolans övrig_a verksamhet; 

samt 

8) att handlägga de ärenden, s om enligt denna landsknp s lag eller på 

grund därav meddelade föreskrifter ankomma på lärarkollegiet. 

11 ~. 
Rektör är närmast ansvarig för skolans verksamhet och förvaltningen av 

till dess förfogande ställda penningmedel och honom åligger: 

1) att _leda och övervaka skolans uppfostrings- I'; undervisnings ... och pro

dukti onsverksamh6t samt att draga försorg om den allmänna ordningen och 

disciplinen inom skolan; 

2) att genom at t åhöra undervisningen och följa med det prakt i ska ar

bete t vaka över att lärarna behörigen uppfylla sin undervisningsskyldigbet 

Och fullgöra s ina övrig~ ~l:tgganflen; . 
3 ) Rtt uppgöra läsordning samt tim~ och arbetsför delnini:r för skolan ; 

4) att sköta skolans inkomster och utgifter och redovis: ~ör desamma 

med iakttagande av, vad därom är särskilt stadgat. , samt att draga försorg 

om förvaltningen av skolans fasta och lösa egendom; 
5) att fär valta skolan ge.nom donation eller testamentariskt f'drfogande 

tillf nllnr-i. medel samt Rtt f'dra räkenskap över dem; 
6) att befordra till verkställighet direktione~s och lärarkollegiets 

beslut f(" r· · t kn" .. , ora or ec 1ng over skolans elever och stadgad matrikel över 

innehavarna av tjänst eller befattning vid skolan, så ock at t upprätta och 

tillställa vederbörande nödiga skrivelser, stat· t• k h d 
b 

is is a oc an ra uppgifte_r 
eträffande skol 0 n ° ~ ävensom arsberättelsen; 

?) Rtt bestämma kansli~ och hjälppersona lens åligganden~ samt 
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8) att fullgöra de övriga åligganden , som enli gt denna land skapslag 

- -·- -el.J.e-r -p.å grund därav meddelade föreskrifter ankomma å rektor. 
3 kap. 

Lärare och övri a innehavare av t änst el ler befe.ttnin ,, · 

12 ~· . 

Ordinarie lärare vid skolan äro lärarna i fackfinmen eller allmänna 

ämnen samt lärarna 1 yrkesarbete • 
I mån av behov antagas ti 11 skolan inom gränserna. för land ska.pet s in 

komst- och utgifts stat extraordinarie lärare, timlära.re, tillfälliga r· 
. I 

reläsare samt nödig hjälppersonal~ 
13 §· 

Kompetensvillkoren äro·i 
1) för lärartjänst i teoretiska f a ckämnen. 

a) vid teknisk avdelning huvudsakligen f'dr manliga elever, att s 

kanden vid teknisk högskola eller tekniskt institut genom~ått kurs ~d 
den studieavdelning, till vars område Cbiä.roämnena i befattningen h öra, 

därefter arbetat, diplomingeniör minst två och ingeniör minst tre år i 

motsvarande praktiska område; 
b) vid avdelning för huslig ekonomi och ha.ndarbetsavdelning huvudsa 

ligen för kvinnliga elever, att sökanden vid två-årigt institut fö r ut 

bildning av lär' arinnor i huslig ekonomi och handarbets- .och hushålls ... 

lär a rinnor genomgått lärokurs vid den stµdieavde lning, ti 11 
läroämnena. i befattnin~en hör~, eller Rtt hon innehPr minst motsvar~n 

kunskaper~ 
c) vid övriga avdelningar av landsks.psnämnden godkänd teoretisk ut-

bildning för lärarverksamhet och minst tr0 års praktj_k på omriDet; 

2) för läimtjänst i allmänna ämnen, att sökande:n. gEmomgåt t lärokul'S 

vid tekniskt ;i..nstitut, folkskolseminari um eller handelsinstitut, eller 

att han besitter motsvarande kunskaper j 
3) för tjänst som lärare i praktiskt arbete och aärtill anslut et 

ämne 
a.) vid teknisk avdelning huvudsakmigen för manliga elever, att s~ 

den innehar av direktionen godkänd~eoretiska insikter och minst seJt 

års praktik inom det yrke, som är i fråga. Kompetensfordran b eträf fe" 

praktiken minskaS för person, som genomglt t kurS vid t clmisk skoln '
1 

~pecialyrkesskola i branschen, till tre år C 
b) vid avdelning för huslig ekonomi och handarbetsavdelning huvud 

ligen för kvinnliga elever, att s ökilllden innehap av pirekt ion0n god' 

teoretiska insikter och minst sex års prak!;iik, ellerJ om söks.nden g
6

!l 

1ärokurS vid minst två .... årig lä.roanstal t för lärarinnor i huslig ekonomi 

och handarbets- och hyshålls1ärarinnor eller gen omg& t sömmerskeinsti tut 

vid anstalt för yrkenas främjande·, ininst tre års praktik på området; 

c) _ vid övriga avdelningar av direktionen godkänd teoretisk utbildning 

f ör lärarverksamhet och minst tre års praktik på området. 

I fråga om den praktik, som fordras i punkterna l och 3, tillgodoräk

nas sökande även verksamhet som larare i tekniska ämnen vid teknisk 

l äroanstalt eller fackämnen el ler praktiskt arbete vid, yrkesläroanst alt 

dock ej mera än ett år av den föreskrivna praktiktiden. ' - .( 

Extra<hrdinarie lärare och timlärare böra, såvitt möjligt i mot .~varande 
mån äga samma kompetens, som för innehavare av or.:dinarie tjänst eller be-

fattning är stadgat. 
14 §. 

Ledig lärartjänst i fackämnen eller allmänna ämnen anslås a.v landskaps- I 

nämnden ledig att ansökas inom trettio dagar. 

Lärare i fackämnen och allmänna ämnen utnämnas av landskapsnämnden, 

sedan skolans direktion och . lärarkollegium utlåtit sig om sökandens kom

petens och lämplighet för tjänstm och efte.r ilet-ntt den till tjänsten 

va lda under en provtid av ett år på ett tillfredsställ·=möe sätt hP,ndhaft 

l är 2 ruppgi ft e rna .. 
Extraordinarie lära-re i fackämnen och al lman·· na a"mnen antagas av land-

skapsnämnden efter inhämtande av direktionens och lärar kårens utlåtanden 

i saken._ 
Jl Yrkesarbetslärare och timlärare 8.ntagas.och entledigas av direktionen 

sedAn cennR inhämtqt lär~rkårens utlåtande, J 

an agas och ont edigas av Tillfälliga föreläsare samt hJ.älppersonal t 1 

rektor. 

15 ~. 
Lärares i fackämnen och allmänna ämnen undervisningsskyldighet om-

' fattar mi · t t• . ns JUgusex veckotimmer samt lärares i yrkesarbete undervis-

ningsskyldighet, om hm är . tekniker, minst tjugo åt ta eller, om han är 

annan fackman, minst trettiotvå veckotimmar. 

I I 

Där undervisningen el ler skolans ttwriga verks omhet det gha 11 ·· l " . P ctACi. ar, bor 
arnre utöver sin undervisningsskyldighct .meddela undervisning i för . 

honom lämpliga läroämnen eller utföra arbetslednings-, ö-a:ervaknings- och 

an.dra för honom lämpliga uppgifter under nödigbef'unnet . i · ental timmar, 

ararna i fackämnen och P1imännR. 8·• ...... 'n· ,..,,n h.. ,,, c- likväl hö~st fjorton, teknike:r 

ogst sjutton och annan fackman hö t t · gs retton veckotirr.rnr:>.r, varvid fÖl" 

undervisning.sskyldigheten överskjutande timmar erläggas fastställda · 

ve ekot irnmrvode n .• 

I 
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Erh-ål.rer--ej ordi1'larfe·elle-r extraordinarie lärare fullt antal vecko ... 

timmar inom det till hans tjänst ~örande undervisningsområtl. et, skal l han 

.. .. undervisa det antal timmar, som rattas, 1 andra för honom lämpliga äm_
0
,, 

enligt vad skolans rektor bestämmer eWler i motsvaro.nde antal timmar '.!~ 

• 

föra arbetslednings-, . övervaknings- och andra uppgifter. 

16 ·~. 
För be stridandet av de rektor ålagda göromålen och undervisningens 

åhörande minskas den på honom såsom lärare ankommande undervisnings skyl .. 

digheten med så många veckotimmar, som landskapsnämnden bestämmer. 

17 ~. 
Beträffande skolans lärares samt övriga tjänste- och befe.ttningshav 

löneförrnåner och deras rätt till pension är gällande, vad bet:t>äffande 

lo.ndskapets tjänsteriän och befPttnin<:J.:8})!WRre t9ärom är sti::idgat • 

4 ko..p. 

Eleverna. 

18 ·~. 
Till elev vid skolan antagas huvuds akligen personer från kommune rna 

inom l andskape t Å~and. 
För inträde i skolPn fordrns intyg över god frejd och genomgången 

folkskolR el ler motsvarande kunskRper sA.mt godkänd inträdesexamen, vil 

föranstaltas enligt lE'.ndskapsnämndens a nvisningar . Vid behov ken land .. 

skapsnämnden som förutsättni:a.g för inträde vid viss avdelning i skole.n 

jämväl fastställa viss ålder. 
19 ~· 

Undervisningen i skolan är avgiftsfri. Slrnlan bekostar dessutom ele• 

vern8.s läroböcker s amt ställer till elevernas förfogande annan utbild .. 

ningsm.ateriel samt arbetsredskap. 
20 ~· 

Vid skolan km inrättas et t elevhem. 
I elevhem är därtill godkänd elev skyldig att erläggc.. faststäl lda 

; 

avgifter. 
21 ~· 

Vid läsårets slut hålles avslutning, vid vi llrnn eleverna til1d e l aS 

dimissions- samt årsbetyg. Vid avslutningsti llfället utdele.s även ev&O 

tuella stipendier och uppmuntringspremier . 

22 ~· 
Elev, som genomgått fullständig lärokurs vid skolr.n, erhåller 

sionsbetyg, vilkc t skall upptaga o.l lmänt vitsorC över hans uppför"''~ }'J o~ 

uppmärksamhet, i klass och i verkstad särskilt för sig, s ·amt över , 

yrkesskicklighet och hans kunskaper och färdighet i de olik~ 

och övningsämnena. 

Såsom vitsord i betyg .. d anvan es:.berömligt (10-9), nöjaktigt (8~7), 

f örsvarligt (6~5) och dåligt ( 4 ,l). 

Formulären för de · dim;ss · b t 
las av landskapsnärnnden -Be~ons e yg, som utfärdas av skolan, faststäl~ 

.. • ygen undertecknas k 
iararkollegiet därtill utsedd 1.. av s olans rektor och en av 

ax> are •. 

23 .-§. 
Elev, som erhållit a1 i m ssionsbetyg, beredes tillfälle att i skolan 

utföra yrke sprov. 

24 ~· 
Skolans elever kunna fo··r främjande av k 

eller för andra lovliga änd 01 ver samheten inom kamratkretsen 

f t t
··11 ama grunda en förening. 

as s a as av rektor, som 0 Föreningens stadgar 
jämväl utser 

inspektor f'or fi5reningen • nagon av skolans lärare ti 11 

25 f. 
Eleverna böra i och utom skolan uppträd-a h f 

skolans ordningsregler. y sat samt noggrant iakttaga 

Under lektion eller i all n-h ma-u.aet i skolan b 0 

fas i enlighet med sk 1 . . eg angna förse els er be straf' .... 
o ans ordningsregler av den lärare under 

syn eleven står. , vars till-

Gqr sig elev skyldig till grövre 
delas varn· . förseelse, skall han av rektor till-

ing' antingen enskilt eller . .. 
Upprepas för l infor det samlade lärarkollegi"et. 

see sen eller är d t t en a.v allvarligar t 
as ill lärarkollegiet som k e ar , km saken hänskju-

sk· 1 · ' an a:t.l!Lmoda eleven att o o 
i Ja honom från skoian ant· o c. avga fran skolan eller 

och . t ingen pa viss tid elle r·· 
anna straff av allvRrli· r or alltido Rele~ering 

1 gare art skRll j.. ·· 
0 

er förmyndare• - amval meddelas f"oräldrar e 1-
; 

Ele v ·· 26 ~. 
ar i elevhem skyldig att följa 

ningsregler och övervakarens av direktionen fastställda ord~ 
El av elevhemmet föreskrifter, 

ev, som trots varning icke föl' 
givna föreskrift Jer ordningsregl6rna eller el. t 

er, kan genom besl t Jes u av direktionen skiljas .fr 0 1 5 ka an e e vhemme t. 
--.::..P~., , 

Särskilda bestämmelser. 

Skolans 27 ~-
.. verks tadsarbete utföres . 
ovningsarb t , f'o rut.om som för 

e e, huvudsakligen i f Hithör orm av produktivt 

undervisningen nöd ig t 

arbete. 
. ande arbeten skillla ·· 1. 

V1sn1n va J as 
gsprogram och städse äro väl 

så, att de samman o . ga med sko~8.ns 1J..t~de :;:'·~ 

anpassade eft · 1 er El e verna.s utvecklings · ~ 



' ' 
• 0 n;iva. · 

Mariehamn den 28 oktober 1948. 

h ekonomiutskottet_s vägnar: 
_på_ finans- oc 

~ - ,o6J.~ 
14;,u/ I~ I 

Paul E. Pau son. 

oro fit' 1=:1.nden 'PR.u1son, vice ordf~ .. 
I ärendets behandlin~ hava deltA~it: 

t 11 Albert J ansson och Mansel~. 
randen Blomroos samt ledamöterna Ber e ' 

E :o 24/1948. 

'STORA 11l'SKOT'TETS betänkande N :o 24/1948 med 

anledning av i1anas landskapsnämnds framställ

ning till Ålands landsting med förslag till 

laudskapslag angående landskapet Ålands yrkessko-

la" 
t.andstinget, som i ärendet fått mottaga finans- och ekonomiutskottets. 

bet änkande N:o 18/1948, har däröver infordrat stora utskottets u t låtande. 

~tora utskottet har vid behandling av lagförslaget enh~lligt omfattat 

finans- och ekonomiutskottets betänkande samt därjämte visserligen an

xet t, att i lagfö~@laget bort ingå stadgande om minimiantal elever för 

att yrkesskolan skall kunna öppnas, men då ett sådant stadgande ej hel

ler torde ingå i rikets motsvarande lag och då det är svårt att nu be-

st ämma detta antal, har stora. ut skottet.- funnit det lämpligast, att detta 

avgörande överlämnas ti 11 vederbörande skolm:vurig;heter, ri å skolan fram

deles någon gång skall begynna sin verksamhet. 
Ston utskottet får därför vördsamt föreslå 

att landstinget antager lagförslaget i den 

~lydelse finans- och ekonomiutskottet före

· ~ltigit 

Mariehamn den 23 november 1948~ 

På 

._:::::::.,alter Johansson. 

När varande i utskottet : ordföran1de · .rl CarJ.son samt le damöterna Bengtz 1 

Carl Holmqvist, Gustaf Jansson, 11. dblom, N ordma111 och Persson samt supp

leanterna Arvidsson och Li.ndholm. 


