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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t yr e 1 s e s fr ams t ä llning till Ålaruills
landsting med försl ag till landskapslag
om Ålands lyc eum.
Den 13 december 1968 överlämnade landsk aps~' r e lsen till landstinget en framst ä llning med försl ag till landskapsl ag om ändring av
iandskapslagen angående Ålands lyceum. Sedan lagutskottet (bet . nr
21 /1 968-69) och stora utskottet (bet. nr 30/1968-69) behandl at framstä llnin gen, beslöt landstinget den 19 april 1969 a tt förkasta det i
framställning en ingående lagförslaget och p å gru.nd därav hemställa
ow 3.tt l a ndsk apss tyrelsen skulle förel ägga l andstinget e tt nytt lag-

1

förslag i ämne t~ varvid av stora utskott e t i betänkandet fr EJLJ. förda
synpunkter skulle tas i beaktand e.
I sitt betänkande hade stora utskottet bland annat frartihållit att
en motsvarande reform angående l ä roverkens förvaltning var under utredning i riket och att det vore värdefullt med tanke på v å rt med
statsskolorna överensstämmande skolsystem att t aga del av den utredningen. Utskott et avs å g härmed den utre dning som statsrådet den 1
februari 19 68 givi t den s~k. Aattonen - kommi tten i uppdrag att verkstäl la.
Aattonen-kommi ttens betänkande avgavs den 3 juni 1969 (komrni ttebet.
1969: B 12) och l a des sederu.era till grund för regeringens proposition
till riksdagen med förslag till l a g om . l äroverksråd. Det t a l agförs l ag
antogs av riksd agen och utfä rd a des som lag den 10
(FFS 829/71).

d,ecember 1971

Enligt' denna rikslag skall vid varje l äroverk finnas ett l ä r overksråd, i vilket skolans lärar e och e l ever ä r representer a de. Läroverksrådet har till uppgift bland annat att samordna skolans pedagogi s k a
Planeri ng, uppr ät th å lla och främja samarbetet inom skolan och mellan
skola och hem, att bistå skolmyndighetern a vid övervakningen och utvecklandet a v skolan, utfä rd a ordningsregle r för denna, bestämma om
Viss a discip linstra ff samt att avge utl å tand en och göra frar11stä llnin gar
i ange l ägenheter som berör skolan. Genom tillkomsten av l ärove rksrådet
har dock icke föräldrarådet avskaffats. Lagen förutsä tter ett visst
samarbete me d föräldrarådet i form av gemensarrnna S8L1rnanträden rilinst
två gång er varje termin. Lagen om läroverksråd inne h å lle r därutöver
bestämme ls erom antalet medlemmar, v ilket varierar b e ro ende av antal e t
elever , s amt om sättet på vilket medlemmarna skall tillsättas.
På gru nd a v denna rikslag h ar landskapsstynisen ut a rb et a t förslag
tn1 ' nya bestämme ls er om en direk ti on vid Ålands lyc eum. Direktionen
Skulle bestå a v representanter för lärare och elever samt föräldrar.

I
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- 2J)å färäldrarna sålunda blir representerade

·i direktion en, a ns er

iandskapsstyrelsen att föräldrarådet kunde slopas. Varj e grupp skulle
inom sig välja tre representanter och lika många.suppleanter. Vid
sidan av rektor skulle alltså såsom förvaltningsorgan fungera endast
direktionen, som motsvarar l ä roverksråd och föräldrar å d.
Lära rn as repres 3nt a nter skulle utses genom val med slutn a sedlar

I
I

1:1

I

I

rld ett kollegiemöte, som hålles under förra hälften av oktober månad.
Elevrepresentanterna skulle utses vid en särskild valförrättning under

I

överinseende av en särskild valnämnd, som tillsättes av direktion en.
Valbara och röstberättigade vid detta val är de elever, so m före ingången av LJandat&ret fyllt 15 år. Landskap sstyrelsen skulle utfä rda
närmare föreskrifter om valet. Till grund för dessa föreskrifter kom.,..

Iiler att l ä ggas gällande b e stämmelser om allmänna val.
Föräldrarnas representanter skulle utses av föräldrarna vid ett
av rektor genom annons sammankallat föräldramöte under förra h ä lften
av oktober. Ifall föräldrarna icke enas om ett förslag, skulle proportion e lla val förrättas rne d slutna sedlar. Varje vid mötet närvarande
förälder skulle därvid ha en rö st.
På sCJJilma sätt som lärare och elev i riket på vissa villkor har rätt
att vägra mottaga me dlemsk a p i l ä roverksråd skulle lärare och ele v
vid Ålands lyceum kunna avsäga sig uppdraget som medlem i direktionen.
Däremot skulle föräldrarepresentant utan s ä rskilda skäl kunna avsäga
sig uppdra get.

I .
I

Genom dessa bestämmelser om tillsättandet av direktionen skulle
landskapsstyre lsen icke komma a tt påverka valet av medlemmar i denna .
Då direktion en verkar under landskapsstyrelsens överinseende, har
lnndskapsstyrels en dock möjlighet at t på annat sätt inskrida i skolans
förvaltning. Landskaps styrelsen ges därutöver direkta befogenheter beträffande .s kolan, s å väl i 12 §,vari direktionens uppgifte r omnämnes,
som i andra paragrafer (t.ex. 3, 5, 7, 8, 16 och 18 §§).
Skolans rektor skulle beträ ffande val bar het och rösträtt ha samma
ställning so m övriga l ärare. Därutöver skulle han fung era soo före dragande och sekreterare vid d irektionen s sammanträden. Det nuv a rande
föräldr a r å det har likso m l ä rarkollegi et i u tlå t ande till l and skapsst yrelsen fr amhållit a t t rektor icke borde i lag föreläggas dessa uppgi f t e r
utan i ställ& skulle .en s ä rskild sekreterare · avlön as. Landskaps styrelsen ans er do ek a tt rektor genom tillko:r:;J sten av dire ktion e n skulle komma att avlastas viss a upp gift e r . Därtill koillQer a tt rektor , även om
det skulle finnas en skild sekteterar e , blir tvung en att t a del i beredning och verkställighet p å grund av sin tjänsteställning.

1

1

1
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-3Fördelningen av förvaltningsuppgifterna mellan direktionen och
rektor har i huvudsak skett i överensstämmelse med lagutskottets förslag (bet. 21/1968-69). Dock har landskapsstyreJren uteslutit stadgandet
om att elevrepresentanterna icke skulle få del ta i fattande av be-

I

slut om detta förutsätter rättslig handlings förmåga. Landskaps styre 1sen anser nämligen att en sådan gränsdragning av ärendena i praktiken
blir svår. Dessutom kommer de flesta dylika beslut för skolans del
även efter denna lags ikraftträdande att fattas av landskapsstymsen.
Även om s tadgandena rörande skolans förvaltning utgör den centrala

delen av föreliggande lagförslag, har landskapsstyrelsen dock ansett
aet ändamålsenligt att föreslå en helt ny lag om Ålands lyc eum. Ett
sådant förfarande motiveras särskilt av att bestämmelserna i gällande
lag om mellanskolan föreslås utgå på grund av att mellanskolan genom
grundskolans införande kommer att indragas och att Ålands lyceum därefter korm::ler att bli enbart ett gymnasium. I en särskild framställning
till landstinget kommer landskapsstyre.lsen att föreslå en landskapslag om indragning av mellan skolan vid Ålands lyc eum.
Denna ombildning av Ålands lyceum till ett gymnasium föranleder
ändring i huvud sak av stadgand ena i 1 kap. Dessutom föreslås bet:r:ä f-

.I

fande lärartjänsterna möjlighet att inrätta lärartjänst gemensamt med
högstadiedistriktet sålunda, att viss del av undervisningsskyldigheten
skulle kunna fullgöras i högstadieskola eller at·t lärare vid sådan
skola fullgör någon del av denna skyldighet vid Ålands lyceum.
Lagförslaget har i övrigt huvudsakligen givits samma utformning som
nu gällande . lag, dock med vissa stadganden sådana de utformades i landskaps styrelsens nämnda framställning och i lagutskottets i anledning
därav gj_ vna betänkande.
Med hänvisning till det anförda får landskapsstyrelsen vördsamt
förelägga Landstinget till antagande

I
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L a n d s k a p s 1 a g
Om Ålands lyceum.
I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas:
1 kap.

Allmä nna stadganden.
1 §•

Ålands lyceum är ett läroverk, som omfattar ett treklassigt gymnasium
och som meddelar en p å l ä rokursen i

grundskolans hög8adium grundad

undervisning i allm ä nbildning samt fö r bereder eleverna för högre praktiska och teoretiska stu.dier 1 främjar deras karaktärsutveckling samt
drager försorg om deras andliga och kroppsliga duglighet.
Ålands lyceum omfattar tillsvida re även en mellanskola 9 som är
dubbelskola. Angå ende indragning a v mellanskolan stadgas särskilt.
Lä roverket upprätthå lles av landskapet Ål a nd. Dess undervisnings-

I

språ k ä r svenska.

2

§.

Läroverket är gemensamt för gossar och flickor. Parallellavdelningar
kan på fastställda grunder inrättas till alla klasser. I gymnasiet
fördel a r sig undervisningen på skilda linjer under förutsättningar 9
varom i rikslagstiftningen stadgas.

3

§.

Läroverkets läropla n fastställes av landskapsstyrelsen och ska ll
i väsentliga delar överensstä mma med den för läroverk i riket fast stä llda l ä roplanen 1 varjämte läroverket skall uppfylla d e fordri.ngar

1

l äroinr ä ttning skall fyll a för att ä ga dimissionsrä tt till r ikets
universitet och övrig a högskolor.
Inom ramen för l ä roverkets läropla n sKQll rektor i samr å d med l ä rarkåren å rli g en uppgöra s ä rs k ilda timfördelningsplaner , vilka go dkä nda
av direktionen, skall underställas landska psstyrelsen för fastst ä ll e l -

se.

4 §.
Vid uppgörande a v l ä roplan skall stadganden i rikslagstiftningen
tillä mpas .
Lika s å bör beträ ffa nde befrielse för elev f rån delt aga nd e i r e ligionsundervisning gälla v a d dä rom i r iket ä r stadga t.

5

§.

Landskapsstyrelsen kan på ansöka n och efter i :nh ä rnta t yttra nde av
läroverkets rektor p å s ä r s kilda skä l b e f r ia elev fr å n undervisning
i anna t ä mne än religion.

I
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- 2 Med stöd av läkarintyg kan rektor befria elev fr å n undervisning en
i ämne, i vilket elevens deltagande p å grund av sjukdom eller kroppsskada bereder honom oskä liga svå righeter.

6

§.

Om studentexamen, som vid läroverket skall avläggas, skall gälla
vad därom i rikslagstiftningen stadgas.

7

§.

Läså ret vid l ä roverket begynner den 1 augusti och avslutas d en
31 juli. Landskapsstyrelsen fastställer antalet arbstsdagar vid läroverket samt termineI·nas begynnelse- och avslutningsdagar i huvudsaklig överensstämme l se med vad d ä rom i riket stadgas.
8

§.

Landskapsstyrelsen godkänner läro- och kursböcker för undervisningen vid läroverket.
2 kap.
Förvaltningen.

9

§.

Lä roverket förvaltas under landskapsstyrelsens överinseende av en
direktion, i vilken skcilans l ä rare och ordinarie elever samt elevernas föräl drar är företrädda. Direktionen best å r av tre representanter
för lärarna, tre för eleverna och tre för för ä ldrarna. För varje grupp
väljes dessutom lika många suppleanter.
10

I

§.

Lärarnas representanter och suppleanter utses för ett kalenderå r
i

sänder genom val med slutna sedlar vid ett kollegiemöte , som hålles

under förra hälften av oktober må nad. Envar l ä rare kan därvid röst a
på högst t r e l ä rare till medlerrmar samt p å högst tre till suppleant er .
Elevernas representanter och suppleanter utses · för ett kalender å r
i

sänder under förra h ä lften av oktobe r må nad medelst röstning med

slutna sedlar vid ett val, som anordnas av en av direktionen utsedd
valnä mnd. Valbarn och rö s tberättigade vid detta val ä r de elever
som före ingå ngen a v manda t ä ret uppnå tt 15 å rs å lder. Vid v alet skall
i tillämpliga delar iakttagas vad om allmänna val är stadgat på s ä tt
l andskapsstyrelsen närmare föreskriver.
Under förra h ä lften av oktober må nad ä g er rektor kalla elevernas
föräldrar till ett möte för att för ett kalende rå r i sänder utse
föräldrarepresentanter i dire k tionen och dera s suppleanter. Kallelsen skall kungöras genom a nnons i

en i landska pet allm ä nt spridd tid-

ning minst en vecka före mötet. Kan för ä ldra rna icke enas om e tt förslag, ska ll proportionellt v a l förr ä ttas med slutna sedlar, v arvid
varje n ä rvarande må lsma n har en röst.

I
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- 3 Medlem och suppleant kvarstår i sitt uppdrag den tid, för vilken
han utsetts och även därefter, till dess annan utsetts i hans st ä lle.

I

I
Il

Lärare som lämnat skolan eller avsatts och elev som avgått ellerfur
alltid relegerats från skolan anses samtidigt ha avgått från direktionen. Lärare som avhållits från tjänsteutövning och elev som avhållits från skolgång får icke under den tid avhållandet varar taga
del av direktionens verksamhet.
Lärare som utsetts till medlem i direktionen äger rätt att vägra
mottaga medlemskap, om han under de tre närmast föregående åren varit
medlem i direktionm. Elev har r ä tt att vägra mottaga medlemskap efter
att ha varit två år medlem i direktion. Såframt s å som grund för vägran
anförBs sjuklighet, familjeförh å llanden eller annan orsak, kan direktionen godkänna det uppgivna hindret.
11 § .

Direktionen v ä ljer inom sig ordförande och viceordförande.
De p å direktionen ankommande ärendena beredes och föredrages av
rektor, som jämväl för direktionens protokoll .
Direktionen är beslutför, om ordföranden eller viceordför anden och
minst fem av de övriga medlemmarna är tillstädes. Majoritetens å s ikt
blir direktionens beslut. Faller rösterna lika, avgör ordförand ens
r öst, vid personval likväl lotten, och i disciplinärt ärende vinner.
den åsikt som innebär frikännande eller lindrigare straff.
Vad i allmän lag är stadgat om domarjäv skall ä ga t i llä mpning p å
direktionens medlemmar.
·12 §.

Direktionen behandlar fr å gor angående lärover kets allmänna Iör valt ning , skötseln av skolans
ordnande. I

.egendom och ekonomi samt undervisnin gens

detta syfte bör direktionen:

1) efter l ä rarkå rens hörande årligen utarbeta förslag till inkomst-

och ut g iftssta t för läroverket samt före utgången av augusti månad insända förslaget till land.sk2cpsstyrelsen9
2) på s ä tt direktionen finner l ä mpligt övervaka undervisningen och

tillse att undervisningsmateriel, arbetsredskap och andra inventarier
skötes med oms org och användes ändamå lsenligt;
3) med beaktande av landskapsstyrelsens enli g t 7 § fattade beslut
fastställa tiderna för skollov;
4) antaga ordningsregler för läroverket;
5) p å framställning av rektor f a st s tälla läsordning för l ä r ov erket ;
6) p å grund av förslag 9 uppgjort av veder börande klassföre ståndare ,
behandla och avgöra ärenden angå ende nedsättning av eller befr iels e

frän erläggande av terminsavgifter;

iI
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7) inom ramen för i årsstaten för landskapets enskilda medel anvisat

anslag och i enlighet med av landskapsstyrelsen givna förde lningsdi rektiv bevilja studiebidrag ä t mindrebemedlade elever;
8) handlägga disciplinära fr åg or rörande lärare, som gör sig skyl-

I

dig till försumme lser eller förseelse el ler visat sig olämplig för
sin befattning , samt överstyra ärend et till landskap ss tyrelsen fö r avgörande;
9 ) efter lära rkollegiets hörande besluta om re legation av elev för
viss tid eller för alltid, dock så a tt beslut om relegation av elev
för l ängre tid än ett år skall underst ä llas landskapsstyrelsen för
avgörande;
10) till lärarkollegi e t avg iva yttrande över förslag om sänkning av
elevs uppförandevitsord i betyge t till l ägre än berömli gt;
11) till l andskapsstyre l sen inkomma med yttrande om föreslagna nya

l äro- och kursböcker för l ä roverket;
12) till landskapets mynd i gheter avg iva infordrade uppgifter och ut-

l åtanden; samt

13) avgöra ärenden, som icke anförtrotts annan myndighet~ och i övrigt bevaka l äroverkets rätt och fördel.
13 §.
Rektor är närmast ansvarig för läroverkets verksamhet och för förva ltningen av till de ss förfogande s t ä llda eg~ndom och penningmed e l.
Honom åligger särskilt:
1) att leda och övervaka l är overke t s undervisnings- och - uppfostrings~

verksamhet samt
~sciplinen

at~

draga fö rsorg om den a llmänn a ordningen och

inom l äroverket;

2) att genom at t åhöra undervisningen och följa med det praktiska

arbetet vaka över a tt l ä rarna behörigen uppfyller sin undervi sningsskyldighet och fullgör sina övriga å li gganden;
3) att med iakttagande av vad därom närmare föreskrives, ansvara f ör

läroverke t s inkomster och utgift er, redovisa f ör desamma samt draga
försorg om förvaltningen av l äroverkets fasta och lösa egendom;
4) att förva lta de medel, som genom donation eller t es t ament e till-

fallit l ä~overke t, samt a tt för a räkenskaper över dem;
5) at t i samrå d med lärarkåren uppgöra förslag till l ä sordning för
1 äroverket;

6) a tt befordra till verkställighet landskapsstyrelsens, direktionen s

Och lärarkollegiets beslut, föra förteckning över läroverkets elever
samt ma t r i ke l över innehavarna av t j ä nst eller befattning vid l ä roverket·

'

- 5 -

304

7) att upprätta och tillställa vederbörande nödiga skrivelser 9

statistiska och andra uppgifter ävensom sammanställa en års berättelse
över l äroverk ets verksamhet, vilken före utgå ngen av juni månad skall
tillställas landskapsstyrelsen;
8) att i samrå d med lärarkåren verkställa fördelning av premier och
stipendier;
9) att efter lärarkårens hörande, för direktionen uppgöra förslag
om fördelningen av i ärsstaten för landskapets enskilda medel anvisat
anslag till studiebidrag å t mindre bemedlade elever;
10) att av särskilda skäl bevilja elev ledighet frå n skolarbetet;
11) att fastställa och övervaka kanslipersonalens och den övriga
tjänstepersonalens arbetsuppgifter;
12) att till landskapsstyrelsen avgiva infordrade uppgifter och utl åtanden; samt
13) att fullgöra på honom ankommande övriga å ligganden i enlighet·
med vad därom är särskilt stadga t eller eljest föreskrivet.
14 §.
Rektor äg er för varje klass i l är overket bland dess lärare utse
en klassföreståndare, vilken det å ligger att ha närmaste tillsynen
över ordningen inom klassen 9 uppgöra elevförteckninga::-c och för övrigt
gå re ktor tillhanda i allt vad som hö::-c till uppsikten över klassen.
15 §.
Såvida ej av stadgandena i denna lag annat följer 9 kan rektor för
handläggning av är enden rörande undervisning, · disciplin och ang elägen1
heter i allmänhet sammankalla l ä r arkollegium och i egenskap av ordfö1
r ande leda dess förhandlingar .
Till l ä rarkollegiet hör samtliga vid skolan -verksamma lärare.
Ledamot och till sammanträ de kallad l ä rare äger ej rätt a tt ute, I
bliva fr å n samma nträd e utan laga fö rfall.
!·11
Protokollet föres av l edamot 1 som rektor utser.
Uppstå r skiljaktighet inom kollegium, skall majoritetens ås ikt
gälla. Vid lika röstetal a vgör ordförandens röst.
Är rektors yttrande skiljaktigt frå n kollegiets be slut, äger han
rätt att senast inom 14 daga r efter beslutets fattande underställa ärendet9 beroende på dess beskaffenhet, direktionens eller landskapsstyre lsens prövning.
3 kap.
Läroverkets rektor 9 l ärare och öy~jga innehavare av t~änst eller
befattning.
16 §.
Vid läroverket skall finnas en rektor och en prorektor. I händelse
rektorn är en man 9 utser l a ndskapsstyrelsen en av de kvinnli ga l ärarna
Vid l är overket at t tillsvi Jare handhava vården om de kvinnliga elever-na>

- 6 -
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i motsatt fall åter en av de manl i ga l ärarna att utöva uppsikten
över de manliga eleverna.
Rektor och prorektor utses av landskapsstyrelsen bland läroverkets
med fullmakt eller förordnande försedda lärare, efter det direktionen ,
och lärarkollegiet inkommit med yttrande i ärendet.
Rektor och prorektor förordnas för en tid av fem år och kan efter denna period ånyo förordnas till befattningen. Efter en femårsperiod kan avsägelse av uppdrage t dock beaktas. Vid jäv eller förfall
för rektor handhar prorektor dennes åligganden. Avlider rektor eller
prorekt or under mandattiden eller blir befriad från uppdra get, skall
för den å terstående mandattiden annan rekt or eller prorektor förord\i
nas.
Arvode för rektor skall fastställas av landskapsstyrels en.
17 §.
Ordinarie l ärare vid l äroverket är äldre lektor 9 yngre lektor
samt l ärare. Inom ramen för ans la g i landskapets ordinarie årss t at kan
till läroverket antagas extraordinarie lektorer och timlärare, varjämte
I
vid l äroverke t dessutom kan finnas innehavare av befattningar 9 kansli- \
bi träde och annan personal.
\,

I

I

I

I

18

§.

I

Tjänst som ä ldre e ller yngre lektor, extraordinarie lektor och l ära-: \ I\ \
re samt annan ordinarie befattning ans l ås av landskapsstyrelsen ledi g I
att ansökas inom trettio dagar. Tjänst som timlärare behöver ej ledig- \ I
1

ans l å s.
I \
Äldre och yngre lektor, extraordinarie lektor, l ärare och timlärare
\
samt annan ordinarie befattningshavare utses av landskapss t yrelsen seI
dan läroverkets direktion uttalat sig om sökander?S kompetens och lämplighet för tjänsten. Åt ä ldre och yngre lektor samt lärare skall utfirdas fullmakt och åt annan ordinarie befattningshavare befattningsbrev på tjänsten. Extraordinarie lektor och timlärare ska ll erhå lla
förordnande.
1

'

19 §.
Sökande till tjänst eller befattning skall vid ansökningen foga 9
om han är ordinarie innehavare av statens eller landskapets tjänst eller befattning, utdrag ur matrike l , i annat fall ämbetsbetyg eller utdrag u r civilregistret, till riktigheten bestyrkt mer itförteckning
samt intyg över tidigare tjänste- eller annan verksamhet ävensom läKö::"intyg. Ingår i utdraget ur matrikeln eller meritförteckningen icke
utredning om alla kompetensvillkor, skall vid ansökningen fogas särskild utredning om deo.
Sökande får vid ansökan foga till riktigheten bestyrkta avskrift er
av intyg, vilka han anser förmånliga för erhållande ev tjänsten 9 samt
Sina publikationer.
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§.

Beträ ffande innehavarnas a v tj äns t eller befat tni ng vid l ä roverket
iöneförm".i. ner och deras r ä tt till pension är gälla'.r'lae, va d angående
landskapets tjänstemän och befattningshavare är stadgat.
Tim- och övertimsarvodenas storlek bestämm es av l a ndskapsstyrelsen.
21

§.

Angående lärarnas undervisningsskyldi ghet gäller vad dä rom i ri ket är stadgat. Då enligt undervisnings planen undervisningen kommer
att omfa tta flera veckotimmar än undervisningsskyldi gheten föruts ä tter, skall för de timmar 1 som överstiger undervisningsskyldigheten 1
erläggas f a stst ä llda övertimsarvoden .
Lärare vid läroverket kan på s ä tt l a ndska psstyrels en närmare besluter enligt överenskommelse med hö gs t adiedistriktet full g öra viss de l
av s in undervisningsskyldi ghet s å som l ä rare vid kommunal grundskola.
Likaså kan landskapsstyrelsen tillå t a a tt vid grundskola anställd
lärare fullgör v iss del av sin undervi s ningsskyldi ghet v id l ä roverk e t.
Frå n rektors undervi sningsskyldi ghet a vdrages för fullgörande av
honom till k o mma~de å li gganden samt för undervisning ens övervakande i
l äroverke t det nnta l veckotimmar som l andskapsstyrelsen fastst ä ller~
22

§.

Äldre 1 yngre och extra lektorer samt lärare å li gger~
1) a tt meddela undervisning och pr a ktisk handledning i de undervi sningsämnen? vilka enligt undervisningsplanen samt tim- och arbe tsfö rdelningen a nkomm er på envar av dem;
2) att biträ da l ä roverke ts rektor vid anställandet av dimissionsexamina och prov 1 utfärdande av betyg och uppgö:cande av å rsberättels e;
samt
3) a tt i mån av behov och möjlighet utf öra ä ven andra å li gga nden 1
hörande till l äroverkets verksamhet.
Vad ovan s ag ts skall i tillämpli ga delar gälla även timlära rna .

23 §.
Tj ä nstledighet beviljas l ä roverkets rektor av land skapss tyrels en.
Tj äns tledi ghet, s om i cke överskriderrex arbe tsdagar, må dock bevilj as
rekt or av direk tionen.
Under förutsättning att undervisningen vede rbörli g en skötes, kan
tjäns tl edi ghet under en tid av hö gs t t olv arbe tsdagar beviljas l ä ro verkets l ä r arpers onal av di r ektionen 1 s om härvid även är berättigad a tt
t odkänna föreslagen vikarie? men önskas l än gre tj ä nstledighet 1 skall
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ansökan därom ingivas till direktionen 9 som jämte eget utlå tande äger
överlämna densamma till landskapsstyrelsens avgörande.
Är lärare tillfälligt förhind ra d att meddela undervisning 9 ska ll
där om omedelbart anmälas f ör rektor 9 som efter omständigheterna ägeI'
ordna undervisningens handhavande med hj ä lp av läroverkets övriga lärarB eller genom inkallande av tillfällig ersättare, till dess möjligen erforderli g vikarie förordna ts.
4 kap.
Elever.
24

§.

Till elever vid l ä roverket a ntag es främst barn och ungdom fr ån kommuner inom landskapet. Intagning av nya elever skall ske vid läsåre t s
början. Rektor kan dock på synnerli ga skäl bevilja elev inträde även
på annan tid.
Angående villkoren fö r vinnande av inträde till l är overket s k a ll
gälla vad i riket är stadgat eller f öreskrivet beträffa nde inta gning
av elever till s tatens l är overk 9 s å vitt icke av stadgarldena i denna
lag a nnat fö ljer.

25 §.
Elev är skyldig 2 tt erlägga av l a ndskapsstyrelsen f as tstäl lda
termins - och kursavgifter.
26 §.
Angåendec elevs avgå ng fr å n l äroverke t 9 uppflyttning f rån eller
kvarstannande i k lass samt bedömning av elevernas uppförande, ordning
och uppmärk s amhe t samt kunskaper och färdigheter skall gälla vad därom
i riket är stadgat eller f öreskrivet beträffande statens läroverk 9 s å vitt i cke i denna lag a nn~ t stadgas.
I bes lut angå ende elevs intagning i läroverket eller å t gärd för
bedömning eller uppflyttning fr ån k l ass får ä ndring icke sökas genom
besvär.
Finner dir ektionen at t bedömning är or iktig eller beslut angå ende
elevs intagning i l ä roverk e t uppenbart felaktigt 9 äger direktionen
hos landskapsstyrelsen göra framställning om a tt ve derbörand e l ärare
ål ägges f örrätta ny bedömning e ll er at t landskapss t yre l sen skall bestämma vilket vitsord eleven ska ll erhå lla eller a tt sökanden skall
intagas i l är overket.
27

§.

Formulär till betyg fö r e leverna ska ll f as t s t ä llas av l andska p ss t yrelsen.

I I
I

I
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§.

I

I

Angående studiestöd för eleverna vid läroverket stadgas särskilt.

29 §.

I

Elev skall i l ä roverket iakttaga läroverkets ordningsregler.
Angående skoldisciplinen och tillå tna bestraffningar i anledning
av begångna förseelse:r skall gälla vad därom i riket ä r stadgat eller
föreskrivet beträffande statens l ä roverk. Dock skall vad i rikets
skolordnings 35 § 8 , 9, 10 och 11 mom. 9 samt i 39 § 3 9 5 och 6 punkter är stadgat icke äga tillämpning vid Ålands lyceum.
5 kap.
Särskilda stadganden.
30 §.
Landskapsstyrelsen 9 vederbörande föredragande eller av landskapsstyrelsen utsedd särskild inspektör äg er verkställa inspektion av
läroverket.
Angående inspektionsrätt för rikets skolstyrelse beträffande l är overket är särskilt stadgat.
31 §.
Vad om antalet elever på varje klass i statens läroverk 9 om inrä ttandet av parallell8vdelningar eller om linjedeln~ng samt om minimiantalet elever för linjedelning är stadgat eller bestämt i riket ska ll
i tillämpliga delar gälla ä ven för Ålands lycBum.
På särskilda skäl äg er landskapsstyrelsen efter fr amställning fr å n
direktionen medgiva undantag fr å n stadgandet i 1 mom .
32 §.
Angående examina med privatelever vid läroverket skall gälla vad
därom i riket ä r s tadgat.
33 §.
Angående desciplinära å t gärder mot lärare för försummelse eller
förseelse eller vis a d olämplighet i tj ä nsten
s~rskilt stadgat.
är
3~- §.
Landskapsstyrelsen äger inom ramen för i lands.Kapets ordinarie
årsstat beviljade anslag h änföra samtliga ordinarie och extraordinar ie
såvä l l ä rare som övr iga befattningshavare vid l äroverket till avlöningsklass samt för övriga befattningshavare bestä mma deras arvoden.
Angående lärares rätt att å tnjuta sammaavlöningsförmåner som motsvarande tjänsteman i riket är särskilt stadga t.

I
I

I

I

I

.J

j

35 §.
Landskapsstyrel:en kan vid behov genom landskapsförordning utfärda
närmare bestämmelser angående verkställigheten och tillämpningen av
denna landskapslag.
I

I

I

-
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36 §.
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 19~~ ~ ch genom densamma
upphäves landskapslagen den 18 mars 1953 angående Ålands lyceum (11/53)
I 10 § 2 mom. nämnd valnämnd utses_ .första gången av rektor.
Förä ldrarådets vid Ålands lyceum uppdrag upphör med ikraftträdan-

I
I

I

I I

I

det av denna lag.
Mariehamn 9 den 17 mars 1972.
gnar~

I·
I

I

I

