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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning till Ålands lands

ting med förslag till landskapslag om ändring 

av landskapslagen angående Ålands yrkesskola. 

Enligt gällande landskapslag angående Ålands yrkesskola, § 3 (i ly

delse av den 17. 7 .1957 - 30/57), är läsårets längd vid Ålands t}Trkes

skola 240 dagar. I riket har läsåret förkortats till 220 arbetsdagar 

genom förordningen den 16 januari 1959 om yrkesundervisningsanstalter 

(FFS 3/59). Landskapsstyrelsen har haft för avsikt att införa denna 

förkortning av läsåret i förordningen om yrkesundervisningen. Då den

na verkstä.llighetsförordning uppenbarligen kommer att träda i kraft 

så sent, att läsåret 1960-1961 icke med stöd av förordningen kan för

kortas till 220 dagar, synes det nödvändigt att genom en ändring av 

gällande landskapslag genomföra förändringen. 

Genom rikets förordning har undervisningsskyldigheten för arbets

lärare vid yrkesskola ändrats så att den uppgår till 28 veckotimmar 

oberoende av vederbörandes utbildning. Antalet tillåtna övertimmar 

har också generellt fastställts till 18 för alla lärarkategorier. 

Dessa ändringar tillämpas i riket från och med år 1959. Då avlöningen 

för vissa · av lärarna vid Ålands yrkesskola, på grund av att motsvarande 

ändring icke antagits i landskapet, kommit att avvika från i riket er

lagda avlöningar, bör 15 § i landskapslagen ändras med retroaktiv ver

kan från den 1.1.1959. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vörd

samt förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

L a n d s k a p s 1 a g 

om ändring av landskapslagen angående Ålands yrkesskola. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 3 och 15 §§ land

skapslagen den 29 mars 1949 angående Ålands yrkesskola (9/49), 3 § 



• 

i lydelse av den 17 juli 1957 (30/57), såsom följer: 

3 §. 

Läsåret begynner den 1 augusti och är uppdelat på två terminer 

Höstterminen omfattar tiden från och med den 1 augusti 

. 

den 31 december och vårterminen tiden från och med den 1 januari t 

och med den 31 juli. Undervisning meddelas under höstterminen 

och med den 20 augusti till och med den 22 december och under 

minen från och med den 7 januari till och med den 31 maj under sam

manlagt 220 arbetsdagar, i vilka även ingå terminernas begynnelse

och avslutningsdagar. Undervisnings- och arbetsveckans längd är 42 

timmar. 

15 §. 

Lärares i fackämnen och i allmänna ämnen undervisningsskyldi ghet 

är tjugusex veckoti:rnmar och yrkesarbetslärares undervisningsskyldi 

het tjuguåtta veckotimmar. 

Där undervisningen eller skolans övriga verksamhet det påkallar, 

bör lärare utöver sin undervisningsskyldighet åtaga si g övertimmar 

i den mån det befinnes nödigt. Antalet övertimmar må dock icke över 

stiga aderton veckotimmar. För övertimmar erläggas fastställda ar

voden. 

Erhåller ej ordinarie eller extraordinarie lärare fullt antal v 

timmar inom det ti 11 hans tjänst hörande undervisnin.gs området, skal 

han undervisa det antal timmar, som fattas, i andra för honom lämp 

ämnen enligt vad skolans rektor bestämmer. 

Utöver undervisningsskyldigheten hör till lärares åligganden : 

1) att bistå rektor vid verkställande av inträdesförhör, utfä rd 

de av betyg samt uppgörande.av årsberättelse och läsordning; 

2) att övervaka den produktiva verksBJnhetens ändamålsenlighet 6 
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3) att utföra till skolans verksamhet anslutna arbetslednings-
1 

övervaknings- och andra uppgifter i enlighet med vad rektor bestämmer. 

Denna lag skall äga tillämpning sålunda att 3 § tillämpas vad 

totalantalet arbetsdagar beträffar från och med läsåret 1960-1961 

och 15 § med retroaktiv verkan från den 1 januari 1959. 

Mariehamn , den 3 november 1960. 

vägnar: 


