
J 1 a n d s 1 a n d s k a p s n ä m n d s 

framställning till Ålands landsting med förslag 

N•O 13/1950. till landskapslag om undantag vid utnillnning av 

folkf3kollärare i landskapet J, land. 

Den 13.2.1950 }ngav folkskolinspektorn i landskapet en sålydande 

skriv~lse. 

"Folkskolinspekt ören 
i 

landskapet }land 
N~o 218. 

Mariehamn den 13 februari 1950. 

Till Landskapsnämnden. 

Den 8 maj 1948 antogs i Helsingfors lag a-ngående undantag vid ut-

bildning och l.:i.tnänming av folkskollärare (y61/1958) enligt vilken 

bl.a., när ko~p~tent sökande till folkskollärartjänst saknas, stu-

dent kan förordnas som tillfällig lärare och c:enom extra kurser vin-

na kompetens och därmed erhålla ordinarie anställning, samt till va-

kant tjänst utan kompetenta sökande inkompetent person på enkelt 

sätt kan ,1' örordnas såsom tillfällig lärare. Denna lag har på svenskt 

håll haft föga praktisk betydelse, e~~d~.n inga svenska kurser av det-

ta slag hittills fått anordnas, då semin~rierna icke varit fullbe-

lc.gda. Enligt cirkulär frRn. skolstyrelsen av den 25 januari detta 

år kommer emellertid i sommar sådana kurser att inrättas. Då vi i 
" 

ör -

a -



landskapet för närvarande har rätt stor brist på lärare och behov et stadgas om rätt för folkskolinspektorn att i vissa fall indraga för-

s8.rskilt av manliga sådnna de närmaste åren blir svårt att tillt;odo ordnandet för lär are. Des~a äro sådana undantag från b esttirnmelser-

se, anhåller jag vördsamt att Landskapsnämn den måtte till prövning na i lagen om grunderna för folkskolväsendets organisation, enligt 

upp~aga frågan om icke framställning borde göras om antag ande sE;.s om vilka val av lärare skall f örrätte.s av folkskoldirektionen, att de 

lands~capsl <1g av ovannämnda undantagslag. icke kunna anses tillämpliga i landskapet, om ej L:andstinget f.örkla-
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rat dem i lagstiftningsväg vara gällande även här. Det är dessutom 

Jämlikt stadgandet i 3 § av förordningen (överenskommelseförord- fråga om något som tangerar den kommunala självbestämningsrätten, 

ning) den 27 juni 1924 ang~ende ordnandet av•undervisningsväsendet vilket gör lands kaps l agstiftning ännu mera nödvändig. 

landskapet ~land skall folkskollärare i landskapet innehava den kom Landskapsnä11mden har med bifall till folkskolinspektorns fram-

petens, som är föreskriven för motsv8_· ande befattni:ngshavare i ställning vid föredragning'den 14 februari 1950 beslutat uppgöra 

delar av riket. Bestämmelserna i den av folkskolinspektorn · b ro ~ förslag till lHndskapslag i änmet , varför landskapsnämnden härmed, 

de undanta_:;.Jl~ 0en (361/48) angående den s.k. snabbutbildningen av hänvisande till förestående, vördsammast får förelägga Landstinget 

folkskollärare samt de sålunda utbildades kompetens för lärartjänst till antagande nedanstående 

äro enligt överenskommelseförordningen utan vidare tillämpliga i L a n d s k a p s 1 a g 

landskapet. Detta kan dock icke sägas om förfarandet vid utnämnin" om undantag vid utnämning av folkskollärare i landskapet J._ land. 

gen eller förordnandet av icke kompetenta lärare. Sålunda stadgas I en~ighet med llands landstings beslut stadgas; 

rikslagens 4 § bl.a., att folkskolinspektorn med förbigående av v ee 1 §. 

derbörande folkskoldirektion skall förordna tillfällig lärare för I den mån bristen på folkskollärare det påkallar, kan under gil -

det begynnande läsåret för det fall, att vakant tjänst icke före ae tighetstiden för denna land skapslag utnämningen av folkskollärare 

1 auc;usti blivit besatt med sökande , som kan godkännas . I 6 § åte r med avvikelse från annars gällande stad[~anden ordnas pe_ sätt som 



nedan säges. 

2 §. 

Har vakant f olkskollärnrt j8nst under det löpande kalenderåret re ... 

h ,,,_a-r_ ingen kompetent sökande till densamma dan varit lediganslagen oc LJ 

anmält sig, kan direktionen lediganslå tjänsten på annat lämpligt 

Utan att f o··r~rätta val överl~ta ät folkskolinspektorn at t sätt eller ~ 

besätta densamma. Har till vaka:nt tjänst icke före den 1 aue;usti 

ut;setts sökande, som kan godkännas, skall folkskolinspektor förordna 
• 

l ·a·r1are ti"ll densamma för det begynnande läsåret. en tillfällig 

3 §. 

So .. kande t 1· 11 folkskollärart jä.nst ingen lämplig komFinnes bland 

· att han på därom i rike t pentent perso~, kan student, som uppgiver, 

stadgat sätt ärnar utbilda sig till lärare vid_ högre folkskola, emot 

' 

SOI!n tl'llfo··rsäkrat_s kompetent lärare, utses till tilJ. .. de läneförmåner, _ 

eller förordnas att h11nd" fällit:; lärare under högst ett läsår i sänder 

t tl.llsvi·a~are, intill dess han uppnått full hava f olkslco]ärartjäns 

kompetens. Sedan detta s!Cett, kan han, om han under minst två år 

bandl"aft denna t J"änst och avh1gt stadgade tilläggsexa-oklanderligt .J. 

1 t fullmalrt slutligt utnämnas till densamma . mina, mede s • 

Endast manlig person kan utses att tillsvidare handhava tjänst , 

som innefattar skyldighet att undervisa gossar i slöjd, och endast 

kvinna att handhQVa tjänst, som innefattar skyldighet att undervisa 

flickor i handarbete. 

4 §. 

Visar sig lärare, som med stöd av 3 § förordnats att handhava 

tjänst, mindre lämplig därtill, är folkskolinspektorn berättigad 

att återkalla hans förordnande. Föro11 dnandet bör likaså återkallas, 

om vederbörande icke i sinom tid och på sätt, som kan godkännas, ge-

nomför föreskrivna studier eller om han vid de i riket anordnade 

kurserna befinnes vara mindre lä.mplig för lärarvärv . 

5 §. 

Giltighetstiden för denna landskaps lag utgår den l augusti 19 55. 

Sagda dag upnhöra med stöd av densamma utfärdade tjänsteförordnanden 

och av dessa föranledda rättigheter, såvida vederbörande icke upu-

nått full kompetens. Förordnandet av studenter med stöd av stadgan-

dena i 3 § att handhava folkskollärartjänst skall likväl på land-

skapsnämndens försorg upphöra, så snart lärarbristen icke längre 

nödvändiggör ett sådant förfarande. 

Mariehamn den 14 februari 1950. 

På 



vägnar. 

Lantråd 

Landskaps~ekreterare s' 

Ch. Stormbom. 


