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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av 4 § landskapslagen om 
yrkesundervisning. 

I landskapslagen den 12 april 1962 om yrkesundervisning finns det i 4 § 

stadganden om en direktion. Stadgandet tryggar dock inte representation i 

direktionen för de olika inom yrkesskolan verkande grupperna. På denna 

punkt avviker landskapslagen om yrkesundervisning från den senare stiftade 

landskapslagen den 24 juli 1975 om Ålands handelsläroverk (37/75). 

För att åstadkorrnna ett förenhetligande av lagstiftning bör 4 § landskaps
lagen om yrkesundervisning, sådant sagda stadgande lyder i landskapslagen 

den 11 juni 1973 (35/73), ändras så att stadgandet överensstännner med 4 § 

landskapslagen om Ålands handelsläroverk. 

I föreliggande framställning har 4 § föreslagits ändrad så att förutom 

eleverna, lärarna och den övriga personalen skulle bli representerade. I 

direktionen bör förutom representanter för de ovan nämnda grupperna såsom 
tidigare finnas av landskapsstyrelsen utsedda medlermnar, vilka företräder 

näringslivet. 

Närmare bestännnelser om direktionens sarmnansättning, om val av direktions

medlermnar och om deras mandattid utfärdas genom' landskapsförordning. Avsikten 

är att i direktionen för Ålands yrkesskola skall finnas minst fyra av land

skapsstyrelsen valda medlerrnnar. Eleverna skall välja två medlermnar i direk

tionen samt lärarna och den övriga personalen varsin medlem. Rektorn skall 

vara självskriven medlem i direktionen. Direktionsmedlermnarnas mandattid är 

fyra år förutom elevrepresentanternas, som har en mandattid på ett år räknat 
från den första oktober. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande 
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angående ändring av 4 § landskapslagen om yrkesundervisning. 

I enlighet med Landstingets beslut ändras 4 § landskapslagen den 12 ap

ril 1962 om yrkesundervisning (7/62) sådant sagda lagrum lyder i landskaps
lagen den 11 juni 1973 (35/73) som följer: 

4 §. 
Varje yrkesskola skall ha en direktion som ansvarar för skolans verk

samhet. Direktionens medlermnar skall såvitt möjligt företräda de närings

grenar, för vilka läroverket meddelar yrkesutbildning. Dessutom skall såsom 
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medlemmar i direktionen finnas representanter för läroverkets elever, lärare 
och övrig personal. 

För yrkesskola skall finnas reglemente och läroplan, vilka är fastställda 
av landskapsstyrelsen. 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1976 

Mariehamn , den 11 februari 1976. 

L a n t r å d 

Extra lagberedningssekreterare 


