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r e 1 s e s framställning till Ålands 

landsting med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om 

interimistisk övergång till femdagars 

skolvecka. 

Enligt landskapslagen den 12 augusti 1971 om interimistisk över

gång till femdagars skolvecka (41/71) äger landskapsstyrelsen rätt 

att under läsåret 1971-1972 besluta om övergång till femdagars skol

vecka vid landskapets och kommunala skolor samt om ändring av skolornas 

arbetstider, arbet~dagar och lovdagar i anslutnirtg därtill. Orsaken 

till att lagens giltighetstid begränsades till skolåret 1971-1972 
var den, att landstinget önskade avvakta motsvarande författningars 

tillkomst i riket och att stadganden om det därpå följande skolåret 

om det visade sig erforderligt kunde utfärdas vid landstingets komman

de sessioner. 

I riket har bestämmelser om femdagars skolvecka under läsåret 

1972-73 ännu icke givits uppenbarligen på grund av att förhandlingarna 

med olika lärarorganisationer i denna fråga ännu icke hunnit slutföras. 

Då på den grund sådan lagstiftning icke hinner utfärdas i riket medan 

landstinget är samlat under pågående session, föreslår landskapsstyrel

sen en sådan ändring av landskapslagen om interimistisk övergång till 

femdagars skolvecka, att dess giltighet skulle utsträckas till att 

ären omfatta läsåret 1972-1973. 
Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vörd

samt förelägga Landstinget till antagande 
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angående ändring av landskapslagen om interimistisk övergång till 

femdagars skolvecka. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

Utan hinder av vad därom är för varje skola särskilt stadgat må 

landskapsstyrelsen besluta om övergång till femdagars skolvecka vid 

landskapets skolor och komm11nala skolor under läsåren 1971-72 och 

1972-73 samt om ändring av ekolornas arbetstider, arbetsdagar och 
lovdaga+ i anslutning därtill. 

Antalet arbetsdagar vid folkskola och medborgarskola må likväl 
icke understiga 190 dagar. 

Mariehamn, den 14 mars 1972. 
På landskapsstyrelsens vägna 

Vid förfall för .lantrå det 
landskapsstyrelseledamoten Gunnar 
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