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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en ny landskapslag om Ålands folk

högskola. Genom förslaget kommer folkhögskoleverksamheten att skötas av en fristående 

inrättning underställd landskapsstyrelsen. Inrättningens namn är Ålands folkhögskola. 

Huvudsyftet för folkhögskolan är att verka för :fri bildningsverksamhet, utanför de 

ordinarie skolsystemet för behörighetsgivande utbildning och yrkeskvalificering. Folk

högskolan skall fortsättningvis vara en internatskola som ger allmänbildande undervisning 

för ungdomar och vuxna. 

Organisatoriskt får folkhögskolan genom förslaget en betydande beslutanderätt i fråga 

om utbildning och förvaltning. För att säkerställa tillförlitlig skötsel av verksamheten vid 

Alands folkhögskola tillsätts en direktion av landskapsstyrelsen. 

För att ge folkhögskolan en rätt att utge betyg över genomgången kurs inom den 

studieförberedande utbildning som omfattas av landskapslagen om utbildning efter 

grundskolan föreslås en ändring av sistnämnda lag. 

Den föreslagna lagen föreslås träda i kraft den l augusti 1999. 





Allmän motivering i 

ALLMÄN MOTIVERING 

1. Folkhögskolerörel~en 

Folkhögskolan är en nordisk skolform för ungdomar och vuxna som uppstod i mitten 

av 1800-talet för att väcka nationalmedvetandet och stärka den medborgerliga bildningen 

i breda folklager. Folkhögskolerörelsen startade i Danmark som fick sin första folkhögsko

la år 1844. I Norge inrättades den första folkhögskolan år 1864, i Sverige år 1868, i Finland 

år 1889 och på Åland år 1895. 

Folkhögskoletanken väcktes på 1830-talet av den danske prästen och författaren 

N.F.S. Grundtvig. Grundtvig formulerade mycket av grundideerna för folkhögskolan 

genom sina pedagogiska skrifter, där han ivrade för en folklig högskola tor vuxen ungdom. 

Grundtvigs pedagogik byggde på det levande ordet, dvs lärarens fria muntliga föreläsning

ar och samtal med studerande. Skolans huvudämnen skulle vara landets historia och 

samhällsliv, dess diktning och sång. En annan person som kommit att prägla folkhögskole

rörelsen var den danske läraren Kristen Kold, vars lära främst gick ut på att väcka ett 

personligt engagemang hos de studerande i andliga och nationella frågor. Genom Kold 

utvecklades även de yttre pedagogiska former som länge kännetecknat nordiska folk

högskolor, bl.a. att de studerande levde i internat och dagligen umgicks med lärarna samt 

att en längre kurs ordnades vintertid. 

2. Alands folkhögskola - inför en ny lagstiftning 

2.1. En fri bildningsinstitution 

Folkhögskolan är historiskt sett och allt fortfarande en del av" det fria bildningsväsen

det". I alla de nordiska länderna upprätthålles med särskild lagstiftning den principiella 

skiljelinjen mellan folkhögskolornas fria bildningsverksamhet och den behörighetsgivande 

studieförberedande och yrkesutbildande undervisningen. Beträffande folkhögskolan 

konstaterar den nya rikslagen att den är en internatskola med syfte "att främja medborgar

nas frivilliga studier så att varje folkhögskola samtidigt kan betona sina värderingar, sin 

ideella grund och sina pedagogiska mål". I 1979 års finländska folkhögskolekommissions 

betänkande sammanfattas folkhögskolans särdrag som "intematskolefmmen, ideologisk 

och pedagogisk frihet, rätten och möjligheten att söka sin uppgift på eget ansvar". 

Ålands folkhögskola hör till den äldsta generationen grundtvigska folkhögkolor i 
landet. Den startades år 1895 av en skolförening och upprätthölls först med ett årligt 

statsunderstöd och sedan Åland tätt sin självstyrelse med ett motsvarande landskapsunder

stöd. 

Ar 1952 övertog landskapet huvudmannaskapet för skolan. Detta innebar inte någon 

förändring i fråga om skolans autonoma ställning. Under hela sin historia har den i princip 
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hållits utanför det ordnarie systemet för studieförberedande utbildning och yrkesutbildning. 

I dag gäller också att överinseendet över folkhögskolan vilar på den byrå vid landskapssty

relsen som har hand om folkbildningsarbetet och kulturen, vilket också är principiellt 

riktigt. Folkhögskolans frihet och dess verksamhet i gränslandet mellan skol- och kultur

verksamhet främjas av denna administrativa ordning. 

När det gäller skolans uppgift har man följaktligen anledning att använda både 

kulturpolitiska och utbildningspolitiska synsätt. 

2. 2. Kultur och identitet 

En huvuduppgift för den generation grundvigska folkhögskolor som Ålands folk

högskola tillhör var att hos allmogen skapa en kulturell identitet och därigenom ge den 

styrka och kunskap att hävda sin livsform och sina intressen. Med tiden blev skolan en 

"medborgarskola" också för andra än landsbygdsbefolkningen. Med Ålands självstyrelse 

följde att "medborgarskolningen" fick en ny inriktning och en särskild tyngd. 

En viktig uppgift blev efter år 1921 att medverka i det uppbyggande av självstyrelsen 

som då tar vid. Denna vilar folkrättsligt på kulturell grund: "det svenska språket, kulturen 

och de lokala sedvänjorna", nyckelbegrepp också i folkhögskolans målsättning. 

Uppgiften finns kvar. Åländska ungdomar får under en folkhögskolevinter kunskaper 

och erfarenheter som är avsedda att förankra dem i sitt eget samhälle och sin egen kultur. 

En ny funktion, väl förenlig med den föna, har skolan fått som inkörtsport till Åland och 

åländsk kultur för studerande som kommer från riket och från andra länder. Härvid bör 

också skolans växande sommarverksamhet nämnas. Ålands folkhögskolas traditionsrika 

och vackra miljöer är en stor resurs när man vill skapa ett intresse för Åland. 

Ålands folkhögskola är i dag, i enlighet med skolans traditioner, en viktig resurs när 

det gäller att upprätthålla och utveckla den åländska identiteten hos unga ålänningar, 

numera alltmer i växelverkan med studerande och kursdeltagare som kommer från andra 

länder. 

I det sammanhanget finns anledning att anknyta till det nyligen antagna kulturpolitiska 

programmet för landskapet. 1 Där betonas starkt vikten av en känsla av kulturell samhörig

het för en liten region som Åland, samtidigt som man konstaterar att det bör vara en 

samhörighet som inte "utestänger kulturell påverkan utifrån och som inte motverkar 

respekt och tolerans gentemot andra individer och samhällen med annan kulturell bakgrund 

och därmed andra kulturella mönster". 

1 Det kulturpolitiska programmet antogs av landskapsstyrelsen den 4 februari 1999 
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2. 3. Alternativt skolår 

Internatskoleformen och den pedagogiska friheten ger folkhögskolan förutsättningar 

att erbjuda ett alternativ till de skolerfarenheter som de studerande tidigare haft. En 

lärandemiljö kan skapas med arbets- och samlevnadsformer som främjar personlig 

utveckling, samspel och samarbete med andra, ansvarstagande och handlingsberedskap. Ett 

alternativ blir folkhögskolan också genom den möjlighet som finns att välja studieinrikt

ning enligt intresse; konst, teater, idrott. 

I högtidliga sammanhang talade man förr om folkhögskolan som "ett hem". Ordet har 

inte samma teckning som i skolans tidigare historia; då innebar vinterkursen verkligen ett 

sammanhängande kollektivt boende under sex till sju månader. I dagens mobila samhälle 

pendlar en stor del av studerandena mellan hemmet och skolan; helgerna tillbringas inte 

mera på skolan, utom när det gäller långväga studerande. De flesta lärarna bor också idag 

utanför skolområdet. 

Fortfäxande gäller dock principen att det är ett slags hemmiljö som skolan skall skapa. 

Och samtidigt skall den forma ett samhälle som kan utveckla demokratiska hållningar och 

hantera problem som uppstår; en miljö, där de studerande får ta ansvar för mycket annat än 

sina studier. Man eftersträvar ett slags totalpedagogisk situation där gränserna mellan 

undervisning och annan aktivitet är öppnare; där man möts inte bara som lärare och 

studerande utan som människor i ett hem. Lärandemiljön blir allsidigare, hela personlighe

ten involveras, dialogen får goda villkor. 

I en tid med många splittrade familjer och därmed sammanhängande osäkerhet för 

barn och ungdom är det viktigt att upprätthålla och utveckla denna del av folkhögskolans 

verksamhet. Studerande som misslyckats i andra skolformer kan komma till sin rätt i 

folkhögskolans alternativa miljö och efter ett mellanår där stå bättre rustade för fortsatt 

examens- eller yrkesinriktad utbildning. Här har folkhögskolan en uppgift att ge möjlighe

ten till ett mellansteg; efter folkhögskolevintern är man bättre rustad att studera och leva -

på egen hand. 

Ålands folkhögskola har i denna uppgift att kompensera brister också åtagit sig att i 

vissa ämnen examinera studerandena; den som önskar har under folkhögskolekursen 

möjlighet att i vissa centrala änmen höja sina betyg från grundskolan. Sedan hösten 1998 

ger skolan också möjlighet att välja kurser i vissa· ämnen enligt läroplanerna för den 

studieförberedande utbildningen; kurser som de studerande sedan kan räkna sig till godo 

i sina fortsatta studier. 

2. 4. Profilering och specialisering 

Icke profilerade, allmänna linjer är idag inte konkurrenskraftiga; ungdomarna har mera 

skolbakgrund och utbildningsaltemativell' är talrika. Ålands folhögskola har därför 

profilerat sina linjer mot konst, hantverk och teater, och från år 1999 finns också möjlighet 



4 Ny landskapslag om Atands folkhögskola 

att inrikta sig på idrott. På de linjer som vänder sig till unga studerande som kommer direkt 

från grundskolan är andelen allmänbildande funnen fortfarande betydande, till skillnad från 

vad som gäller för de specialiserade linjema för konst och foto, där de studerande är äldre 

och har mer skolbakgrund. 

Sett ur ett folkbildningsperspektiv är bildämnena, hantverksämnena och teaterverk

samheten mycket viktiga. I massproduktionens tid är det en viktig erfarenhet att egenhän

digt få utveckla en ide till produkt och i en kultur som präglas av masskonsumtion av 

bilder och film är det viktigt för ens egen identitet och självkänsla att bygga upp en tilltro 

till sin egen förmåga till iakttagelse och uttryck. Här kan man anknyta till den diskussion 

om utbildning för demokratin som nu pågår i Norden. 

Hantverk i form av träslöjd och vävning har mycket gamla traditioner vid Ålands 

folkhögskola. Med sina konstlinjer har skolan skapat ett nytt undervisningsutbud på Åland. 

Detsamma gäller fotolinjen och den nystartade teaterlinjen. Det är viktigt ur skolans och 

landskapets synvinkel att denna konstfostran huvudsakligen blir Ålands folkhögskolas 

uppgift. Åland är för litet för att man här skall ha råd att splittra resurserna. 

En klassisk uppgift för Ålands folkhögskola har varit att förbereda sina studerande för 

uppgifter inom föreningsverksamheten och andra medborgaraktiviteter; kopplingen mellan 

ungdomsföreningsrörelsen och folkhögskolan var tidigare stark. 

I dag väcker skolan konstnärliga intressen som tar sin fortsättning efter folkhögskole

vintern till gagn för konstlivet. På samma sätt kan teaterlinjen ra en koppling till teater

verksamheten och idrottslinjen till idrottsrörelsen med dess stora behov av funktionärer 

och föreningsaktiva. 

2. 5. Vuxenutbildning 

Sin viktigaste roll inom vuxenutbildningsområdet har skolan hittills haft som ansats 

och start för personer som vill omskola sig, börja på nytt, byta bana eller kanske bara satsa 

på ett berikande fritidsintresse. Varje år brukar folkhögskolan på vinterkursen ha några 

studerande, som är betydligt äldre än genomsnittet och med yrkeserfarenhet bakom sig. 

Överallt betonas i dag behovet av vuxenutbildning. På Åland finns mycket begränsade 

möjligheter att bygga upp särsldlda längre utbildningar för vuxna. För att nå vuxna i stö11'e 

utsträcl<..ning måste kurserna skräddarsys och göras kortare. Vid folkhögskolan har kurser 

i språk och turism för turistvärdar och andra kunnat samla deltagare, likaså kortare kurser 

i konst under sommama. Skolan har utvecklat resurser, när det gäller undervisning i konst 

och hantverk, undervisning om Åland, undervisning i turism och i främmande språk samt 

undervisning i svenska. I sådana resurser bör också kursverksamheten ta sin utgångspunkt. 

Kurser arrangeras ofta i samarbete med organisationer eller institutioner, inom eller 

utanför landskapet. En vägledande princip har varit att skolan gått in som arrangör eller 

medarrangör om kursernas syfte stått i överensstämmelse med skolans målsättning och 

bildningsuppdrag. En annan viktig princip är att kurserna så långt som möjligt skall vara 
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en integrerad del av skolans verksamhet; inte blott uthyrning av kurslokaler och internat. 

Detta har också gällt kurser, där samarbetspartnerna varit andra institutioner för vuxenut

bildning och bildningsverksamhet i landskapet såsom Medborgarinstitutet i Mariehamn, 

Ålands högskola och Nordens institut. Folkhögskolemiljön - i vid bemärkelse, alltså inte 

bara den fysiska - skall helst ge ett mervärde. 

Vuxenutbildning kommer att bli en växande uppgift för Ålands folkhögskola liksom 

för landskapets övriga skolor. I en :framtid där det är svårt att förutse vilka kunskaper som 

näringsliv och samhälle behöver bör man räkna med en ökad efterfrågan på sådan utbild

ning som ger mer allmänna kvalifikationer. 

Gränslinjema mellan yrkesutbildning och allmänbildande utbildning uppluckras. Här 

finns möjligheter till samarbete, där man utnyttjar varandras kompetenser och resurser. En 

ny möjlighet är distansstudier kombinerad med kortare perioder då studiegruppen samlas. 

Den intresseinriktade utbildning som Ålands folkhögskola erbjuder bör ha framtiden 

för sig. Den tekniska utvecklingen frigör människors tid och skapar samtidigt behov av nya 

aktiviteter och nytt livsinnehåll. Eget kreativt skapande, manuellt, konstnärligt blir då ett 

viktigt alternativ, liksom idrott, sport och friskvård. 

2. 6. Internationalisering 

På ett mycket naturligt sätt har folkhögskolan internationaliserats. Till skolan kommer 

3tuderande från andra länder ofta med ett intresse för Åland och svenska språket. På skolan 

kommer man snabbt in i det åländska samhället och får i intematskolemiljön ett effektivt 

språk.bad. De initiala språksvårigheterna underlättas på ett avgörande sätt av att de 

studerande får syssla med konst och hantverk, och efter en termin klarar man sig vanligen 

på svenska. 

Folkhögskolan är också väl ägnad att vara en brygga till det åländska samhället för 

inflyttade från andra språkområden och kulturer. Folkhögskolan är en naturlig mötesplats 

mellan Åland och omvärlden. Unga människor möts under vinterkursen, och sommartid 

hålls kurser och konferenser i en miljö som förmedlar mycket av åländsk kultur. För många 

har folkhögskolevintrarna eller upplevelser under sommarkurser lett till ett bestående 

intresse för Åland - med många ringverkningar som fOljd. 

2. 7. Utvecklingstendenser i tiden 

Vi lever i en tid av snabba samhällsförändringar sammanhängande med internationali

seringen, infmmationsteknologin, som förorsakar ändringar i människors arbetsliv och 

privatliv. Den accelererande förändringstakten har lett till nya kompetensbegrepp och nya 

strategier för utbildning och kvalificering. 

I de program ilir folkupplysning och vuxenutbildning som utarbetats av nordiska 

ministerrådet framhävs behovet av bredare allmännare kvalifikationer: flexibilitet, 
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språkkunskaper, förståelse för andra kulturer och tvärfacklighet.2 

Man kan säga att fokus har flyttas från utbildning till lärande, ett lärande som blir i 

hög grad självstyrt och livslångt; "life long leaming" är det begrepp som nu styr den 

internationella utbildningssynen; såväl inom det nordiska som det europeiska samarbetet 

har man under de senaste åren ägnat sig åt att försöka definiera innehållet i detta begrepp. 

Man ser att man behöver en arbetskraft som är flexibel och beredd att ständigt tillägna 

sig nytt kunnande och ny teknik men att detta inte kan åtskiljas från människans personliga 

kompetens i övrigt. Det livslånga lärandet gäller arbetsmarknadskvalifikationer, aktivt 

medborgarskap och livskompetens. Och detta lärande är förvisso inte är bundet till 

institutioner utan det sker också informellt på arbetsplatserna, i medborgaraktiviteter och 

i privatlivet. 

Fokuseringen på livslångt lärande och en ny syn på kompetens har inte bara aktualise

rat behovet att bryta gränser mellan utbildningsinstitutionerna och arbetsliv utan också 

behovet att överskrida gränser mellan utbildningsinstitutioner. Det har öppnat för samarbe

te mellan allmänbildande skolor och yrkesutbildande skolor. Det viktiga är att det en skola 

åtar sig är i linje med dess verksamhetside. 

Den nordiska folkbildningsmodellen har med detta bredare kompetensbegrepp kommit 

att framstå som förebildligt för hela Europa och inte minst har det funnits intresse för 

folkhögskolorna. Denna skolfonn vill erbjuda sina studerande en lärandemiljö för person

lig och social utveckling utgående från frihet och frivillighet. Fostran till självförtroende, 

gemenskap, ansvar och demokratiska hållningar har alltid varit viktiga målsättningar i 

folkhögskolan. En annan uppgift har varit stärkande av folkgruppers kulturella identitet 

och också här kan folkhögskolan knyta an till allmänna målsättningar för kulturpolitik 

inom Norden och Europa. 

Det har också alltid varit folkhögskolans uppgift att bygga över utbildningsklyftor. I 

den europeiska diskussionen har man med tanke på de kategorier som missgynnats eller 

kommit till korta i fråga om de normala utbildningsvägarna konstaterat behovet av en 

second chance. Det behovet kan folkhögskolorna redan tillgodose. 

Ett första rangens mål för Europeiska Unionen är att skapa en samhörighetskänsla 

inom unionen, ett slags europeiskt medborgarskap, och stora summor används för att 

fräntja samarbete över gränserna, studerande-, lärarutbyte. De samarbetsprojekt som 

Ålands folkhögskola deltagit i på nordiskt plan kan komma att följas av samarbetsprojekt 

inom ramen för Europeiska unionen. Ålands folkhögskola har länge haft studerande från 

europeiska länder utanför Norden; nu erbjuder de europeiska samarbetsprogrammen inom 

utbildning och kultur goda möjligheter för nya initiativ. 

2 Se Rapporten från en "tänketank", Nord 1995:3, Guldtavloma i gräset Livslångt lärande för alla. 
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3. Landskapsstyrelsens förslag 

3.1. Behov av förändring 

Landskapslagen om Ålands folkhögskola är snart 30 år gammal. Under dessa år har ett 

flertal förändringar i samhällslivet samt inom skolsektorn inträffat. Trots att landskapsla

gen gav en för sin tid stor frihet vid utformningen av skolans utbildning i fråga om 

läroplaner och kursplaner, finns idag ett starkt behov av en grundlig och enhetlig revide

ring av landskapslagen om Ålands folkhögskola. 

3. 2. Utbildningen 

Ålands folkhögskolas huvudsyfte är att verka för fri bildningsverksaniliet utanför det 

ordinarie systemet för behörighetsgivande studieförberedande utbildning och yrkesutbild

ning. Skolans verksamhet förutsätter en lagstiftning som medger frihet och flexibilitet 

beträffande beslutsfattande, organisation, verksamhets- och undervisningsplaner. 

Skolan skall i enlighet med sin folkbildningstradition erbjuda en alternativ skolmiljö 

som ger unga och vuxna möjlighet till fria allmänbildande studier, som också skapar 

intresse och förutsättningar för fortsatt utbildning. 

Den breda konstutbildning som skolan byggt upp - i bildkonst, foto, hantverk och 

teater - står i god överensstämmelse med skolans allmänna målsättning och ger samtidigt 

en god start för fortsatt utbildning. 

Ålands folkhögskola bör också framgent ha uppgiften att medvetandegöra och stärka 

den åländska identitet, samtidigt som den erbjuder en möjlighet för människor utifrån att 

lära känna åländsk kultur. 

Samtidigt som skolan stärker kulturlivet i landskapet erbjuder den även en lämplig 

pedagogisk miljö för ett växande behov av vuxenutbildningsinsatser. 

Skolan har en viktig uppgift som mötesplats mellan Åland och omvärlden med ett 

internationellt inslag i studerandekåren och ett välutvecklat nordiskt samarbete som kan 

utvecklas också till ett europeiskt samarbete. 

3. 3. Organisation 

För att markera att det är fråga om en självständig enhet inom självstyrelseförvaltning

en skulle redan i lagen anges att skolans namn är Ålands folkhögskola. Till skillnad mot 

landskapets övriga skolor på gymnasialstadienivå skulle folkhögskolan organisatoriskt vara 

en fristående inrättning och sålunda inte tillhöra landskapsstyrelsens allmänna förvaltning. 

Förvaltningen av skolan skulle handhas av en direktion som utses av landskapsstyrelsen för 

fyra kalenderår i sänder. Direktionen skall vara ett organ med stor beslutanderätt. Direk

tionen föreslås bland annat besluta om skolans allmänna verksanilietsinriktning (budget-
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motivering samt verksamhetsplan), godkänna läroplaner och kursplaner, anta studerande 

till skolan samt anställa annan personal än rektor och biträdande rektor. 

4. Kompletterande ändringar 

I anknytning till framställningen måste 14 § grundskoleförordningen för landskapet 

Åland (95/95) ändras. Enligt paragrafen har Ålands folkhögskola rätt att utge betyg över 

genomgång av grundskolans lärokurser i enlighet med bestämmelserna i landskapsförord

ningen om Ålands folkhögskolas rätt att utge betyg över fullgörande av grundskolans 

lärokurs (65/80). Landskapsförordningen (65/80) har utfärdats med stöd av landskapslagen 

om folkskoleväsendet i landskapet Åland (23/58), vilken upphävdes genom grundskollagen 

för landskapet Åland (18/88). Eftersom landskapsförordningen (65/80) inte längre kan 

anses gällande kommer motsvarande bestämmelser att tas in i 14 § 1 mom. grundskolefö

rordningen. 

5. Förslagets verkningar 

Förslaget torde inte medföra några nämnvärda ekonomiska och organisatoriska 

verkningar för landskapet. 

Förslaget har inga kända konsekvenser för miljön eller effekter på jämställdheten 

mellan kvinnor och män. 

6. Å'rendets beredning 

Förslaget baserar sig på ett betänkande med förslag till framställning om Ålands 

folkhögskola som överlämnades till landskapsstyrelsen i mars 1999. 

DETALJMOTIVERJNG 

Landskapslag om Alands folkhögskola 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

1 §Allmänt Folkhögskolan skall fortsättningsvis vara en internatskola som ger allmänbil

dande undervisning för ungdomar och vuxna. Den föreslagna paragrafens f01mulering 

"enligt sin tradition" syftar på den frihet och frivillighet som utmärker verksamheten vid 

en folkhögskola och på skolans strävan att skapa en miljö som blir ett verkligt alternativ till 
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de övriga skolornas3
• Internatboendet och kostskoleformen i förening med den pedagogiska 

friheten ger förutsättningar för detta. 

Denna huvudinriktning bör dock inte förhindra skolan att möta också andra utbild

ningsbehov. Skolan har sedan gammalt lagenlig rätt att utfärda grnndskolebetyg och sedan 

år 1998 finns möjlighet att välja kurser i vissa funnen inom den studieförberedande 

utbildningen, som man sedan kan tillgodoräkna sig vid fortsatta studier på gymnasialstadi

et. 

Skolan bör också kunna möta behov av viss yrkesinriktad utbildning inom områden 

där skolan utvecklat kompetens, såsom t.ex. fortbildning för turistnäringen. 

Vid sidan av vinterkursen, och särskilt sommartid, arrangerar skolan inom ramen för 

budgeten kortare kurser. Dessa bör också kunna ha formen av uppdragsutbildning, som 

skolan tar ut större kostnadstäckning för. Skolans uppgift kan också vara att erbjuda annan 

service än undervisning såsom inkvartering, kost och logi, hjälp med planering m.m. 

Folkhögskolan skall också kunna ordna utbildning inom vilken en del av studierna 

sker i form av distansstudier. 

Trots att folkhögskolan är en internatskola kan folkhögskolan även ha dagstuderande. 

Inom utbildnings-och bildningsväsendet eftersträvas i dag samarbete mellan olika 

institutioner. I betänkandet "Utbildning i samarbete (UIS)" 19944 gällande bland annat 

samarbete mellan landskapets skolor konstateras allmänt att den utbildning som ges vid de 

skolor som inte ingår i utbildningsprogrammen kan ha en stödjande eller kompletterande 

funktion i förhållande till programmen och att relevanta erfarenheter och prestationer skall 

kunna räknas till godo. Folkhögskolelagen bör underlätta sådana strävanden. 

2 § Målsättning Bestämmelsen överenstämmer i huvudsak med gällande målsättningsbes

tämmelse. Paragrafens 2 mom. motsvarar målsättningen i landskapslagen om utbildning 

efter grundskolan. 

3 § Ställning inom förvaltningen Genom förslaget markeras att det är fråga om en själv

ständig inrättning inom självstyrelseförvaltningen. Organisatoriskt skall Ålands folk

högskola vara en fristående inrättning och sålunda inte tillhöra Ålands landskapsstyrelses 

allmänna förvaltning. För förvaltningen av skolan utser landskapsstyrelsen en direktion 

enligt 4 §. 

3 Jfr norska 2 § Loven om fo/khogskolor, " Folkhogskolen skal i samvar med sine tradisjonar fremje 
a/lmenndanning på ulike alders- og utdanningssteg". 

4 se Aus 1994:5 Utbildning i samarbete (UJS) 
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2 kap. Förvaltning 

4 § Direktion I paragrafen regleras tillsättande av direktionen och dess sammansättning. 

Enligt gällande lagstiftning består direktionen för folkhögskolan av nio medlemmar. 

Landskapsstyrelsen utser fyra medlemmar i direktionen, varav en på förslag av Ålands 

folkhögskolas elevförbund. Skolans elever utser två medlemmar samt lärarkåren och 

skolans övriga personal vardera en medlem. Skolans rektor ingår som självskriven medlem 

i direktionen. 

På motsvarande sätt som enligt landskapslagen om utbildning efter grundskolan 

föreslås representanterna för de studerande och personalen endast ha närvaro- och yttrande

rätt men inte rösträtt. Studerande- och personalrepresentanterna kommer således inte att 

ingå som medlemmar i skolans direktion. Antalet medlemmar i direktionen föreslås 

därmed sänkt till sex medlemmar. För att garantera landskapsstyrelsens inflytande i 

direktionen föreslås att landskapsstyrelsen skall utse ordförande och vice ordförande i 

direktionen. Enligt praxis har till ordförande utsetts en person som tidigare varit studerande 

vid skolan. Medlemmarnas uppdrag är ett förtroendeuppdrag. 

Landskapsstyrelsen kan enligt förslaget entlediga en medlem eller ersättare från 

uppdraget innan direktionens mandattid har gått ut. Bestämmelsen ger således landskaps

styrelsen en möjlighet att byta ut en eller flera medlemmar i direktionen under mandattiden 

om skäl därtill föreligger. 

5 § Direktionsmöte Paragrafen innehåller sedvanliga mötesbestämmelser. Om jäv finns 

bestämmelser i 9 §. 

6 §Direktionens uppgifter Förvaltningen av skolans verksamhet handhas av direktionen 

som är skolans högsta beslutande organ. Direktionen får genom förslaget större beslutande

rätt. Direktionen föreslås bland annat besluta om skolans allmänna verksamhetsinriktning 

(budgetmotivering samt verksamhetsplan) samt anställa annan personal än rektor och 

biträdande rektor. 

7 § Rektor och prorektor I förslaget betonas rektorns pedagogiska ledarskap. Skolans 

verksamhet skall bedrivas utifrån en medveten pedagogisk grundsyn, som tar utgångspunkt 

i folkhögskoletraditionen och de värden som det fria bildningsarbetet baserar sig på och 

som tar i beaktande den utveckling som sker inom området på nordiskt och europeiskt 

plan. Rektorn ansvarar även för att arbetet vid folkhögskolan organiseras ändamålsenligt 

och att skolan ges möjlighet att arbeta på avsett sätt. På rektorn ankommer även att bereda 

och föredra de ärenden som behandlas vid direktionens sammanträden samt tillse att dessa 

verkställs. 

I likhet med gällande landskapslag om Ålands folkhögskola skall en prorektor finnas 

vid skolan. En prorektor skall dock inte utses om en biträdande rektor finns vid skolan. 
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8 § Lärarkollegium Till lärarkollegiet hör förutom rektor och de lärare som har minst åtta 

årsveckotimmars undervisning vid skolan även biträdande rektor om sådan har utsetts. Åtta 

årsveckotimmar motsvaras i dag av åtta veckotimmar under 32 veckor. För närvarande 

skulle fem lärare omfattas av bestämmelsen och ingå i lärarkollegiet. 

9 § Jäv Paragrafen innehåller en sedvanlig bestämmelse om jäv i direktion och lärarkolle

gium. Enligt förslaget har den som jävet gäller rätt att delta i avgörandet om jäv. Om jäv 

visat sig föreligga skall den jävige avlägsna sig från mötet för den tid ärendet behandlas. 

10 § Reglemente I reglementet intas bestämmelser om skolans organisation, arbetsår, 

tjänstemäns och övrig personalsuppgifter och behörighetskrav för tjänster, frågor som 

hänger samman med undervisrungen såsom bedömning av studerande samt ordningsregler. 

3 kap. Undervisning 

11 § Läsår Läsåret föreslås fortsättningsvis börja den 1 augusti och avslutas den 31 juli. 

12 § Undervisningsspråk Enligt 40 § självstyrelselagen är undervisningsspråket svenska 

i skolor som bekostas av allmänna medel och far understöd av sådana, om inte något annat 

stadgas i landskapslag. Enligt motiven till självstyrelselagen avses med begreppet skola 

även andra skolor än läropliktiga skolor, vilket torde inkludera även folkhögskolan. 

I och med att undervisningsspråket är svenska skall den i läro- och kursplanen 

ingående kurslitteraturen, frånsett den litteratur som ingår i språkundervisningen, främst 

finnas tillgänglig på svenska. 

Den ökade internationaliseringen påverkar även utbildningen vid folkhögskolan. EU

medlemsskapet har även öppnat nya vägar till arbetsmarknader i Europa som naturligtvis 

ställer större krav på ökade språkkunskaper. Denna utveclding förutsätter insikt i och 

beredskap att tillgodogöra sig och använda främmande språk. Lagstiftningen bör därför 

möjliggöra att även andra språk än svenska skall kunna användas som undervisningsspråk. 

Utbilqrungen bör dock alltid utformas i överensstämmelse med den centrala målsättningen 
' ' 

för folkhögskolan Gfr 2 §) med särskild betoning på landskapets särställning som ett 
.. ,.,\.,, 

enspråkigt svenskt område. 

Vid skolan finns en stor grupp studerande som har ett annat modersmål än svenska. 

Syftet är att lära dessa studerande svenska innan de avslutat studierna vid folkhögskolan. 

Under en övergångsperiod används därför engelska som hjälpspråk för att underlätta 

'undervisningen. För att kunna använda engelska som hjälpspråk krävs enligt förslagets 3 

mom. tillstånd av landskapsstyrelsen. 

13 § Läroplaner Enligt förslaget skall läroplaner göras upp för de studielinjer som anges 

i verksamhetsplanen (jfr 6 §). 
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14 § Kursverksamhet Enligt paragrafen erhåller direktionen rätt att inom ramen för skolans 

budget ordna kursverksamhet omfattande högst sexton veckor. Kursverksamheten skall 

liksom skolans övrig verksamhet följa den verksamhetsplan skolans direktion årligen 

tillställer landskapsstyrelsen i samband med budgetberedningen. Genom den utökade frihet 

folkhögskolan erhåller med den föreslagna lagen föreslås direktionen även :fa fastställa 

kursplaner för kursverksamheten. 

15 § Studiehandledning Studerande vid folkhögskolan skall på motsvarande sätt som för 

studerande vid annan utbildning efter grundskolan ha lagstadgad rätt till studiehandledning 

och stödundervisning. 

Vid folkhögskolan kan dessutom ordnas specialundervisning. Förslaget medför 

således ingen förpliktelse att ordna specialundervisning. Skrivningen har valts med tanke 

på folk.högskolans särskilda ställning i förhållande till övriga utbildning på motsvarande 

nivå och den kostnadsökning utöver det vanliga en förpliktelse att ordna specialundervis

ning skulle medföra. Som en jämförelse kan nämnas att någon förpliktelse att ordna 

specialundervisning inte heller finns för Ålands musikinstitut. 

4l kap. Studiesociala förmåner 

16 § Avgiftsfri undervisning Huvudregeln bör vara att all undervisning som ges via 

landskapets skolor skall vara avgiftsfri. I fråga om kursverksamhet kan det vara motiverat 

att uppbära en särskild avgift Gfr 18 §). 
Enligt paragrafens 2 mom. kan avgifter upptas för studieperioder utanför skolan och 

skolresor. På exemplevis foto- och konstlinjen görs många resor för vilka avgifter uppbärs. 

Även studier vid andra samarbetsskolor utanför landskapet, som har avgiftsbelagd 

undervisning, motiverar att avgifter uppbärs av de studerande. 

17 § Sko/måltid På motsvarande sätt som för studerande på gymnasialstadiet föreslåS de 

studerande vid folkhögskolan erhålla åtminstone en gratis skolmåltid per arbetsdag. 

18 § Avgifter Direktionen bestämmer vilka prestationer, studiematerial och annat som är 

avgiftsbelagda och storleken på avgifterna. Då dessa frågor avgörs skall bestämmelserna 

i landskapslagen om grunderna för avgifter till landskapet (27 /93) som gäller för landska

pets prestationer beaktas. 

19 § Skolskjuts I reglementet skall med utgångspunkt från landskapsförordningen om 

studiesociala förmåner för studerande på gymnasialstadienivå i landskapet Åland (60/97) 

ersättningar för skolskjuts fastställas. 
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5 kap. Studerande 

20 § Antagning av studerande I samband med att landskapslagen om utbildning efter 

grundskolan (52/97), nedan kallad LUG, trädde i kraft den 1 augusti 1997 upphävdes 

Iandskapslagen om elevantagningsnämnd (14/78). Avsikten var att utforma ett åländskt 

centralt antagningssystem, Den upphävda landskapslagen om elevantagningsnämnd 

omfattade även en samordnad antagning av studerande till folkhögskolan. 

Genom LUG infördes ytt system enligt vilket grunderna och de allmänna kriterierna 

för antagning av studerande till den utbildning som omfattas av lagen fastställs av land

skapsstyrelsen efter ett samrådsförfarande med berörda skolor och instanser. Enligt LUG 

antar direktionen studerande till skolorna om inte landskapsstyrelsen reglerar saken 

annorlunda. För Ålands musikinstitut infördes vid samma tidpunkt ett annat system där 

direktionen för in antagningsreglerna i reglementet. Direktionen antar sedan de studerande 

till institutet. 

På motsvarande sätt som för musikinstitutet föreslås att antagningsbestämmelserna för 

Ålands folkhögskola intas i skolans reglemente (6 §)samt att folkhögskolans direktion på 

samma sätt som i dag antar studerande till folkhögskolan. 

Med tanke på de studerandes rättssäkerhet föreslås att en uttrycklig bestämmelse intas 

i paragrafens 2 mom. som anger att den studerandes möjlighet att begära rättelse av en 

antagning som han eller hon är missnöjd med. Rätten att söka ändring i direktionens beslut 

regleras i 35 §. 

21 § Opartiskt bemötande En av de centrala målsättningarna med verksamheten vid skolan 

är att verksamheten utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar. Men det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om nämnda 

värderingar. Undervisningen skall även bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbere

da de studerande för att aktivt deltaga i samhällslivet. För att dessutom skapa ett gott 

arbetsklimat vid skolan, aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer förut~ätts att 

de studerande bemöts på ett opartiskt sätt. Därigenom stärks även den studerandes 

personliga trygghet och självkänsla. 

22 § Rättelse av bedömning av studieprestation Läraren utför primärt bedömningen av den 

studerandes prestationer. Med tanke på de studerandes rättssäkerhet finner landskapsstyrel

sen det ändamålsenligt att en uttry~klig bestämmelse intas i lagen som anger den studeran

des möjlighet att begära rättelse av en bedömning som han eller hon är missnöjd med. 

23 § Studerandes skyldigheter Enligt gällande bestämmelser för folkhögskolan kan rektor 

efter överläggning med lärarkåren tilldela studerande varning och om detta är otillräckligt 

relegera honom för viss tid. Beslut om slutlig avstängning för längre tid än en månad skall 

underställas direktionen för godkännande. Någon förändring på denna punkt föreslås inte. 
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Däremot införs en ny bestämmelse i 3 mom. om att den studerande eller den studeran

des vårdnadshavare skall beredas tillfälle att yttra sig innan beslut om avstängning för en 

längre tid än en månad fattas. 

24 § Befrielse från undervisning Enligt paragrafen kan den studerande medges befrielse 

från undervisning om det med hänsyn till särskilda omständigheter inte är rimligt att kräva 

att den studerande deltar. Med särskilda omständigheter avses ett ämne eller inslag i 

undervisningen som den studerande redan behärskar eller en situation som den studerande 

upplever som arbetsam på grund av ett handikapp. Avsikten med förslaget är att skapa ett 

regelverk som alltid prioriterar det som är bäst för den studerande. 

25 § Ledighet Enligt förslaget prövas frågan om en studerandes rätt till ledighet från skolan 

av skolans rektor oberoende av längden på den ansökta ledigheten. 

26 § Studerandekår Genom paragrafen lagfästs elevrådets verksamhet vid folkhögskolan 

samtidigt som elevrådet ändrar benämning till studeranderåd. 

6 kap. Personal 

27 § Anställningsförhållanden Inom ramen för den nya organisationsstrukturen för Ålands 

folkhögskola föreslås att beslutanderätten i ärenden som gäller tjänster och tjänstemän 

skall skötas av skolans direktion. Tjänstekollektivavtalsfrågorna skall dock fortsättningvis 

skötas av landskapsstyrelsen. Landskapsstyrelsen skall likaså fortsättningsvis fatta beslut 

i vissa ärenden som prövas enligt bestämmelserna i tjänstekollektivavtalen och kräver 

särskilda specialkunskaper, såsom ansökningar om ålders-, års- och andra lönetillägg. 

De föreslagna delegeringsåtgärdema förutsätter åtminstone inledningsvis en relevant 

och kontinuerlig fortbildning av berörd personal. 

Tjänstemannalagen för landskapet Åland (61/87) omfattar även inrättningar som lyder 

under landskapsförvaltningen (1 § 1 mom.). I den föreslagna paragrafens 2 mom. intas en 

bestämmelse om att folkhögskolans direktion handhar de uppgifter som rör skolans 

personal och som enligt tjänstemannalagen ankommer på landskapsstyrelsen. I fråga om 

besvär över direktionens beslut i personalärenden gäller vad som föreskrivs i 35 §. 

28 § Tjänster Rektorn utgör skolans högsta tjänsteman, varför rektorstjänsten fortsätt

ningsvis skall inrättas, indras och tillsättas av landskapsstyrelsen. Vid skolan kan även en 

tjänst som biträdande rektor finnas. Såvida en tjänst som biträdande rektor tillsätts skall 

läraren som handhaft uppdraget som prorektor entledigas från sitt uppdrag. 
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Övriga tjänster kan inrättas såvida budgetanslag finns tillgängliga för ändamålet samt 

ett faktiskt behov för inrättandet av tjänsten föreligger. Om tjänsternas benämningar 

beslutar direktionen. 

Om en gemensam tjänst inrättas skall tjänsten ha en primär skola. 

29 § Timlärare Timlärare har ingen tjänst utan är enbart en tillfällig tjänsteman. Övriga 

tillfälliga tjänstemän kan vid behov anställas Gfr 31 §). 

30 § Privaträttsligt anställningsförhållande Direktionen ges även möjlighet att anställa och 

avskeda personal i privaträttsligt anställningsförhållande. 

31 § Tillfällig personal Paragrafen överenstämmer med gällande bestämmelser för 

folkhögskolan. Om behov föreligger kan direktionen inta närmare bestämmelser om under 

vilka förutsättningar rektor får utöva sina befogenheter, exempelvis inom givna kostnads

och tidsramar. 

32 § Behörighetskrav Enligt paragrafen föreslås att den instans som anställer personal även 

fastställer behörighetskrav för personalen. 

7 imp. Särskilda bestämmelser 

3 3 § Tystnadsplikt Bestämmelserna om tystnadsplikt föreslås i förtydligande syfte vara mer 

detaljerad i fråga om personliga och ekonomiska omständigheter som rör en studerande 

eller medlemmar av den studerandes familj än vad 17 § tjänstemannalagen för landskapet 

Åland är. Tjänsteman skall enligt 2 mom. på motsvarande sätt som enligt grundskolelagen 

och LUG få lämna uppgifter till varann eller till andra organ inom landskapets förvaltning 

som är nödvändiga för ordnande av en studerandes skolgång på ett ändamålsenligt sätt. I 

fråga om allmänna handlingar samt personregister finns dessutom särskilda bestämmelser 

i landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet (72/77). 

34 § Besvär Eftersom Ålands folkhögskola föreslås utgöra en fristående inrättning och 

sålunda inte kommer att tillhöra Ålands landskapsstyrelses allmänna förvaltning föreslås 

att besvär över de beslut som fattas vid skolan av direktionen, rektor eller annan tjänsteman 

enligt delegerad beslutanderätt skall sökas genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol. 

Besvär över lagligheten av beslut som landskapsstyrelsen fattat skall anföras hos 

högsta förvaltningsdomstolen. I landskapsstyrelsens beslut i utnämningsärenden f'ar enligt 

25 § självstyrelselagen ändring inte sökas genom besvär. 

35 § Landskapsförordning I paragrafen ges ett generellt bemyndigande att vid behov 

utfärda närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpligheten av lagen. 
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36 § Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelse Landskapsstyrelsen anser det mest ända

målsenligt att lagen träder i kraft vid ingången av ett läsår och föreslår därför att lagen 

träder i kraft den 1 augusti 1999. 

Den sittande direktionens mandattid sträcker sig till den 31 december 1999. Trots de 

utökade uppgifter direktionen f'ar enligt denna lag föreslås sittande direktion sköta 

förvaltningen av Ålands folkhögskola enligt de föreslagna bestämmelserna från och med 

att lagen träder i kraft. Om behov föreligger för förändringar i direktionens sammansätt

ning dessförinnan har landskapsstyrelsen med stöd av lagens 4 § möjlighet därtill. 

Eftersom de tjänster som berörs av lagen tillsatts enligt ett annat system än det 

föreslagna anser landskapsstyrelsen det vara av informativ betydelse att en allmän regel 

intas i lagen om att tjänsterna överflyttas till den nya skolorganisation som förslaget 

innebär. Efter att tjänsterna överförts till den nya skolorganisationen bör det anses klart att 

de i alla avseenden faller under den föreslagna lagen om Ålands folkhögskola. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag. 



Lagtext 

LANDSKAPSLAG 

om Ålands folkhögskola 

I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs: 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Allmänt 

17 

Ålands folkhögskola är en internatskola som i överensstämmelse med sin folkbild

ningstradition skall ge allmänbildande undervisning enligt principen om livslångt lärande. 

Vid folkhögskolan kan ordnas kursverksarnhet samt annan verksamhet inom ramen för den 

målsättning som anges i 2 §. 

2§ 

Målsättning 

Verksamheten vid folkhögskolan bör särskilt syfta till att göra det möjligt för de 

studerande att påverka sin egen livssituation och skapa ett engagemang för att delta i 

samhällsutvecklingen. Den börutformas så att de studerandes samarbetsvilja stärkes, deras 

fö1måga till självständigt tänlrnnde och kritiskt omdöme utvecklas samt deras mognad och 

studieintresse främjas. Verksamheten bör även främja kulturupplevelser och eget skapande 

samt öka delaktigheten i kulturlivet. 

Undervisningen bör ge de studerande insikter i och förståelse för den åländska 

självstyrelsen, demilitariseringen, historien och kulturen. Verksamheten skall utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar, främja principen om alla 

människors lika värde samt främja internationell förståelse och fredsvilja samt jämställdhet 

mellan könen. Verksamheten skall bygga på ekologiska grundprinciper och präglas av 

respekt för och hänsyn till miljön. 

3§ 

Ställning inom förvaltningen 

Ålands folkhögskola är landskapets läroinrättning och är underställd landskapsstyrel-

sen. 
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2kap. 

Förvaltning 

4§ 

Direktion 
För förvaltningen av Ålands folkhögskola tillsätter landskapsstyrelsen en direktion för 

fyra kalenderår i sänder. 

Direktionen består av sex medlemmar. Bland direktionens medlemmar utser lands

kapsstyrelsen ordföranden och vice ordföranden. För varje medlem utses även en ersättare, 

för vilken i tillämpliga delar bestämmelserna om medlemmarna gäller. Två representanter 

för de studerande, en för lärarna och en för den övriga personalen har rätt att delta i 

direktionens sammanträden. Representanterna har yttranderätt men inte rösträtt vid 

sammanträdena. 

Skolans rektor eller vid förfall för denne prorektor är fOredragande och sekreterare i 
direktionen. Direktionen kan dock utse annan föredragande när ärendet rör rektorn eller 

prorektorn eller om andra skäl därtill föreligger. 

Landskapsstyrelsen f'ar entlediga en medlem eller ersättare från uppdraget innan 

mandattiden har gått ut. Om en medlem eller ersättare entledigas eller avlider skall en ny 

medlem respektive ersättare utse:s för den återstående tiden. 

Landskapsstyrelsen beslutar om arvoden och andra ersättningar till medlemmarna i 
direktionen. 

5 § 

Direktionsmöte 
Direktionen sammankallas av ordföranden eller vid förfall för ordföranden av vice 

ordföranden. Direktionen skall sammankallas för behandling av visst ärende då rektor eller 

minst tre av direktionens medlemmar det kräver. 

Direktionen är beslutför då ordföranden eller vice ordfOranden och minst hälften av de 

övriga medlemmarna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Faller rösterna lika 

avgör ordförandens röst, utom vid personval då lotten avgör. Faller rösterna lika vid 

behandling av disciplinärt ärende avgör den åsikt som företräder den lindrigaste påföljden. 

Vid direktionens möten förs protokoll som undertecknas av ordföranden och sekreteraren 

samt justeras på det sätt som direktionen bestämmer. 

6§ 
Direktionens uppgifter 

Vid förvaltningen av skolan skall direktionen 

1) årligen tillställa landskapsstyrelsen skolans budgetförslag och verksamhetsplan, 

2) årligen uppgöra en verksamhetsberättelse över det gångna läsåret, 

3) anta ett reglemente för skolan, 
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4) besluta i övriga angelägenheter av principiell betydelse för skolan. 

7§ 
Rektor och prorektor 

Rektor skall som pedagogisk ledare för folkhögskolan och som chef för lärarna och 

övrig personal leda utvecklingen av undervisningen och den övriga verksamheten vid 

skolan samt fullgöra övriga uppgifter som hänför sig till ledningen av skolan. 

Finns vid skolan en tjänst som biträdande rektor fungerar biträdande rektorn som 

prorektor. I annat fall utser landskapsstyrelsen efter att ha hört skolans direktion en av 

skolans lärare till prorektor för en tid som sammanfaller med direktionens mandatperiod. 

Direktionen skall dessförinnan ha inhämtat lärarkollegiets utlåtande. En sammanställning 

av lärarkollegiets utlåtande skall tillställas landskapsstyrelsen innan prorektorn utses. 

Prorektor är ställföreträdare för rektor. 

8§ 
Lärarkollegium 

Till lärarkollegiet hör rektor, biträdande rektor, prorektor och de lärare som har minst 

åtta årsveckotimmars undervisning vid skolan. Övriga lärare har rätt att närvara och yttra 

sig vid kollegiets sammanträden. Lärarkollegiet sammankallas av rektor som är kollegiets 

ordförande. Kollegiet skall sammankallas då minst en tredjedel av dess medlemmar det 

kräver. 

Kollegiet är beslutfört då rektor, biträdande rektor eller prorektor samt minst hälften 

av övriga medlemmar är närvarande. Vid omröstning skall bestämmelserna i 5 § 2 mom. 

iakttas. 

Lärarkollegiet skall planera, främja och utveckla undervisningen och den övriga 

verksamheten vid skolan samt behandla övriga ärenden som ankommer på lärarkollegiet. 

9§ 
Jäv 

Vid behandling av ärende i direktion eller lärarkollegium skall de i 16 § landskapsla

gen om Ålands landskapsstyrelse ( 42/71) ingående bestämmelserna om jäv iakttas i 

tillämpliga delar. Har frågan om jäv uppkommit skall frågan omedelbart avgöras. Den som 

jävet gäller skall delta i avgörandet av frågan om jäv. Om jäv ansetts föreligga skall den 

jävige avlägsna sig från mötet för den tid ärendet behandlas. 
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10 § 

Reglemente 
Direktionen skall anta ett reglemente för skolan som tillställs landskapsstyrelsen för 

kännedom. Reglementet skall innehålla bestämmelser åtminstone om 

1) arbetsårets omfattning, 

2) rektorns, lärarnas och den övriga personalens arbetsuppgifter, 

3) inträdesfordringar, 

4) bedömning av de studerande samt utfärdande av särskilda intyg, 

5) ordningsregler för skolan och skolans utrymmen för boende samt 

6) övriga angelägenheter vilka med stöd av denna lag eller särskilda föreskrifter skall 

ingå i reglementet. 

3 kap. 

Undervisning 

11 § 
Läsår 

Folkhögskolans läsår börjar den 1 augusti och slutar den 31 juli och är uppdelat i 

terminer på det sätt som föreskrivs i reglementet. 

12 § 

Undervisningsspråk 

Undervisningsspråket vid folkhögskolan är svenska. 

Vid språkundervisningen kan respektive språk användas som undervisningsspråk. Vid 

tillfällig undervisning kring visst tema kan undervisningsspråk som anknyter till temat 

användas. 

Utöver vad som toreskrivs i 2 mom. far i enlighet med landskapsstyrelsens tillstånd 

även annat språk än svenska användas som undervisningsspråk, om detta är förenligt med 

målen för utbildningen. 

13 § 

Läroplaner 
Inför varje läsår skall läroplaner för de i verksamhetsplanen angivna studielinjerna 

göras upp. 

Läroplanerna skall godkännas av direktionen och tillställas landskapsstyrelsen för 

kännedom. Om läroplanerna ändras skall samma förfarande iakttas. 
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14 § 

J(ursverksalnhet 
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Direktionen kan inom ramen för skolans budget besluta om ordnandet av kursverk

samhet omfattande högst sexton veckor. För kursverksamheten fastställer direktionen 

kursplaner vilka tillställs landskapsstyrelsen för kännedom. Om kursplanerna ändras skall 

samma förfarande iakttas. 

15 § 

Studiehandledning 

Vid skolan skall ges studiehandledning och stödundervisning. Dessutom kan special

undervisning ordnas vid skolan. 

Direktionen fastställer läroplaner för specialundervisningen. 

4kap. 

Studiesociala förmåner 

16 § 

Avgifts.fri undervisning 
Undervisningen vid studielinjerna skall vara avgiftsfri. 

För studieperioder utan:llir skolan och studieresor kan avgifter upptas. 

17 § 

Skollnåltid 

Varje arbetsdag skall en skolmåltid ordnas avgiftsfritt för de studerande som följer den 

linjebundna undervisningen om inte direktionen av särskilda skäl beslutar annat. 

18 § 

Avgifter 
Direktionen beslutar utöver vad som föreskrivs i 16 och 17 §§om vilka prestationer, 

studiematerial och annat som är avgiftbelagt och storleken på avgifterna med beaktande av 

landskapslagen om grunderna för avgifterna till landskapet (27 /93). 

19 § 

Skolskjuts 
Direktionen fastställer i reglemente grunderna för ersättningar för skolskjuts. 
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5kap. 
Studerande 

20 § 

Antagning av studerande 
Direktionen antar studerande till folkhögskolan. 

En sökande som är missnöjd med antagningen av studerande till skolan kan skriftligen 

begära rättelse av direktionen inom 14 dagar från det att resultaten av antagningen har 

offentliggjorts. 

Resultaten av antagningen får på grund av en begäran om rättelse inte ändras till 

nackdel för den som blivit antagen som studerande. 

21 § 

Opartiskt bemötande 
De studerande skall bemötas opartiskt så att ingen diskrimineras på grund av ras, kön, 

funktionshinder, social, religiös eller kulturell bakgrund eller annan därmed jämförbar om

ständighet. 

22 § 

Rättelse av bedömning av studieprestation 
Den studerande har rätt att få veta hur bedömningsgrundema tillämpats på henne eller 

honom. 

En studerande som är missnöjd med bedömningen av sin studieprestation kan 

skriftligen eller muntligen begära rättelse av den lärare som utfört bedömningen inom 14 

dagar från det att den studerande fått del av bedömningen. Är den studerande missnöjd 

med lärarens beslut skall ärendet hänskjutas till rektorn för avgörande. Är den studerande 

missnöjd även med rektorns beslut skall ärendet hänskjutas till direktionen som kan ålägga 

läraren att företa en ny bedömning eller besluta vilket vitsord den studerande skall erhålla. 

23 § 

Studerandes skyldigheter 
De studerande skall utföra sina uppgifter samvetsgrant, följa normal studietakt, 

uppträda hänsynsfullt, följa skolans ordningsregler, rektors och lärares anvisningar samt 

hantera skolans egendom ansvarsfullt. 

Studerande som bryter mot bestämmelserna i 1 mom. och som inte rättar sig trots 

varning kan av rektor efter överläggning med lärarkåren avstängas för viss tid. Beslut om 

avstängning för längre tid än en månad skall underställas direktionen filr fastställelse. 

Direktionen kan besluta att avstängningen skall verkställas omedelbart. 
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Innan beslut om avstängning för längre tid än en månad fattas skall den studerande 

och, i förekommande fall, den studerandes vårdnadshavare beredas tillfälle att yttra sig i 

ärendet. 

24 § 

Befrielse från undervisning 

På ansökan av den studerande eller den studerandes vårdnadshavare kan rektor av 

särskilda skäl befria den studerande från skyldigheten att delta i undervisning. 

25 § 

Ledighet 

Rektor kan av särskild orsak bevilja en studerande ledighet från skolan. 

26 § 

Studerandekår 

De studerande vid skolan utgör en studerandekår. Studerandekåren utser ett stude

randeråd som kan framställa förslag och avge utlåtanden i frågor som rör skolan. 

6kap. 

Personal 

27 § 

Anställningsförhållanden 

Vid skolan kan finnas personal i offentligrättsligt eller privaträttsligt anställningsför

hållande. 

Om inte annat bestäms i denna lag handhar direktionen de uppgifter som rör skolans 

personal och som enligt tjänstemannalagen för landskapet Åland (61/87) ankommer på 

landskapsstyrelsen. 

28 § 

Tjänster 

Vid skolan skall finnas en tjänst som rektor samt i den mån skolans studerandeantal 

och timantal det förutsätter ett antal tjänster som lärare. Vid skolan kan dessutom finnas en 

tjänst som biträdande rektor samt behövligt antal övriga tjänster. 

Rektorstjänster och biträdande rektorstjänster inrättas, tillsätts och indras av land

skapsstyrelsen. · 

Övriga tjänster inrättas, tillsätts och indras av direktionen. Tjänst rar inrättas endast. 

under förutsättning att anslag upptagits i landskapets budget. 
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Folkhögskolan kan ha gemensamma tjänster med en eller flera av landskapets skolor. 

Lärare kan på det sätt som direktionen närmare beslutar fullgöra viss del av sin undervis

ningsskyldighet såsom lärare vid någon annan av landskapets skolor. 

29 § 

Timlärare 

Timlärare kan anställas av direktionen för de timmar det inte är ändamålsenligt att 

inrätta lärartjänster. Timlärare är tillfälliga tjänstemän. 

30 § 

Privaträttsligt anställningsförhållande 

Direktionen anställer och avskedar personal i privaträttsligt anställningsförhållande. 

31 § 

Tillfällig personal 

Tillfälliga föreläsare och annan tillfällig personal kan med undantag av timlärare 

anställas av skolans rektor. 

Närmare bestämmelser om rektors befogenheter enligt 1 mom. kan intas i skolans 

reglemente. 

32 § 

Behörighets krav 

Landskapsstyrelsen fastställer behörighetskraven för rektorstjänsten och biträdande 

rektorstjänsten. 

Behörighetskrav för lärare och övrig personal vid skolan bestäms i reglementet. 

Landskapsstyrelsen och direktionen kan av särskilda skäl i ett enskilt fall medge 

undantag från fastställda behörighetskrav. 

7 kap. 
Särskilda bestämmelser 

33 § 

Tystnadsplikt 

Den som är anställd vid skolan tar inte informera en utomstående om vad som vid 

skötseln av uppgifter som rör skolväsendet framkommit i fråga om personliga eller ekono

miska omständigheter som rör en studerande eller medlemmar av den studerandes familj 

utan samtycke av den berörda personen eller, om denna inte själv kan bedöma innebörden 

av samtycket, av personens vårdnadshavare. 

Tjänstemän vid skolan tar utan hinder av 1 mom. och vad som i övrigt bestäms om 

tystnadsplikt lämna uppgifter till varandra samt till andra organ inom landskapets förvalt-
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ning, om uppgifterna är nödvändiga för att en studerandes skolgång skall kunna ordnas på 

ett ändamålsenligt sätt. Vad som är stadgat i 1 mom. hindrar inte heller att uppgifter 

lämnas till den som på tjänstens vägnar har rätt att få kännedom om saken. 

34 § 

Besvär 

Beslut som med stöd av denna lag fattats av direktionen eller tjänsteman enligt 

delegerad beslutanderätt kan överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol. 

Besvär över lagligheten av beslut som landskapsstyrelsen fattat med stöd av denna lag 

f'ar anföras hos högsta förvaltningsdomstolen. I landskapsstyrelsens beslut i utnämningsä

renden får ändring inte sökas genom besvär. 

35 § 

Landskapsförordning 

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag kan 

utfärdas genom landskapsförordning. 

36 § 

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelse 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1999. 

Genom denna lag upphävs landskapslagen den 20 april 1971 om Ålands folkhögskola 

(18171) (gamla lagen). 

Direktion som har tillsatts för Ålands folkhögskola innan denna lag har trätt i kraft 

fortsätter sin verksamhet enligt denna lag för den återstående mandattiden, om inte 

landskapsstyrelsen med stöd av 4 § beslutar annat. 

De tjänster som vid denna lags ikraftträdande finns vid Ålands folkhögskola enligt den 

gamla lagen överförs vid ikraftträdandet till Ålands folkhögskola enligt denna lag. 

Mariehamn den 25 mars 1999 

Vice lantråd Roger Nordlund 

Föredragande ledamot Harriet Lindeman 




