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Å1 a n d s
1 a n d s k a p s s t y r e l s e s framställning med förslag till
N2 28 /1964.
landskapslag angående ~ndring av landskapslagen om folkskolväsendet i lahdskapet Åland,
Rikets f olkskollag ändrades redan år 1962 så, att ett nionde skolår
såsom en tredje årsklass i medborgarskolan kunde införas (FFS 444/62).
stadgandet kompletterades med en bestämmelse, att denna nionde årsklass
var frivillig och att läroplikten ansågs fullgjord, då eleven genomgått
åtta klasser eller inhämtat motsvarande kunskapsmått (FFS 445/62). Då
landskapsstyrelsen anser det vara skäl att möjliggöra inrättande av ett
nionde skolår också vid landskapets folkskQlväsende, föreslås att landskapslagen om folkskolväsendet i landskapet Åland -ändras i de~ta avseende.
Rikets folkskollag har vidare undergått ändring genom tvenne under
innevarande år antagna lagar. Enligt en den 13 juli de~ta år antag.~ 
lag (FFS
·möjlighet~:b
till utvidgåd spräkundervisning
genom....
. . 398/64) hår·
.. .
.
förts sålu~da, att i den egentl~ga folkskolan undervisning i det andra
inhemska spr åket eller ett främm~nde språk kah införas och i medb orgarskola alte r~ ativt undervisning i det andra inhemska språket och ett
främmahde språk el i er unc1ervis~lr.i€; i två främmande språk kan införas :
Av synnerliga skäl kan elev befrias från deltagande i språkundervisning•
varvid för honom skall a~ordnas undervisning i något annat ämne under
mo tsvarand e antal timtnar. :
Införande av undervisning i främmande språk medför med säkerhet
praktiska svårigheter, då lärare härför skoia anställas. Und ervisning
i engelska språket torde för iandskapets del vara lättast att genomföra
i detta avseende, men också denna undervisning blir svär att organisera ~
Man räknar i riket närmast med ambulerande lärare; som skulle handhava
undervisningen i flera skolor. I första hand synes också i landskapet
en sådan anordning i många fall vara det enda genomförbara, men för
framtiden.. borde man inrikta sig på att någon av lärarna i skolor med
flera lärare skulle skaffa sig tilläggskomp eten s för denna undervisning .
Eventueil undervisning i finska språket stäl i er sig uppenbarligen ändå
svårare att genomföra, då det har varit förenat ned siora svårigheter att
anställa kompetenta lgrar e i finska språket vid Ålahds iyceum och då
landskapets folkskollärare i allmänhet ha ringa kunskap e_r i fin ska språket. Undervisning i tvenne andra språk än svenska i medborgarskolan borde i allmänhet omfatta engelska och finska med tanke på elevernas vidareutbildning vid t.ex. handelsskola eller teknisk skola. I medborgarskolan
torde dock en linjedelning kunna medföra sådana valmöjligheter för ele;
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-.med eu viss different i erjng.
, _·_
Lan.dskapsstyrelsen har ansett, att undervisningen i __ andra språk än
'i3V-ens:Jfa endast borde utvidgas i raedborgarskolan, då dylik spräkund ervi:sning·<~ · den egentli ~a folkskolan lämpligare införes som fri villigt
ämne. Dä~fär · borde. end f_;ls t en sädan ändring vidtagas i folkskollagen,
.
'
att språkunder visni·n g kan injföras som ordinarie undervisningsämne ·i
medborgarskolan. }iirv.~d bör b.eaktas, att enligt 35 § självstyrelselagen
undervisning .i annat språk än svenska får införas i folkskola, som
underhälles . eller åtnjuter understöd av staten eller ~ommun, endast med
vederböran~e kom.muns samtycke. I det fall att medbo r ga:rskola underhålles
av flera kommuner gemensamt, som för landsbygd ens del torde bliva nödvändigt för samtl iga raedborgarskolor, skall uppenbarligen envar delägarkommun giva ~s i tt s amty~ ke icke blott _till språkundervisning som sådan
utan jämväl t .i ].l det språk undervisningen gä ller, Lands'k apsstyrels-en anser det nödvändigt att inarbeta detta stadgan.de i folk13kollagel_?. •...
Då frivillig spr.;åku:o4ervisning kommer att infcras i en d:el sko·lor
medan andra i'C:ke ko,mme ~ att meddela sådan undervisni ng, följer härav
att eleverna i med.b:orgar.skolan ia-ke all tid vid inskl.'i vn'rngen hg :-S amma
underbyggnad för språkundervisningen. För att underv isni_ngen för olika
elevgrupper skall kunna anpassas till deras tidigare kunskaper, torde en
viss linjedelni ng i form av kortare och längre språkkurser bliva n~d
vändig.
Genom lag av den JO april 1964 (FFS 221/64) har rikets fo1kskollag
ändrats såtillvida, att lärare, som äger kustodiera vid skolmåltid,
själv skall deltaga i måltiden och att ~tgiften härför skall inräknas
i folkskolkostnad2rna, för vilka skolans upprätthållare är berättigad
till statsbidrag. Lagstiftningsät gärden är resultatet av tvi s t i gheter
mellan kommuner och staten i denna friåga. Landskapsstynisen anse·r dock,
att man i princip icke kan ålägga en lärare att deltaga i måltiderna
även om han är :· s~y~dig att övervaka ordningen och undervisa eleverna
i gott bo:tdssk ~ck, Det kan t.ex. inträffa, att lärare av medi9lnska skäl
icke kan del t·a.ga i mål tiden för att maten är olämplig f5r ho"t.iom. Däremot är det betydelsefullt att den frågan klarlägges, att kommunen är
berättigad att ~v ·landskapsmedel erhålla ersättning också för de kostnader, som orsakas av lära;r-en måltider . Dessa bör givetvis . kostnadsfritt
tillkomma läraren. Landskapsstyrelsen har ansedt det lämpligast att inarbeta stadgande om mäl t idskostnaderna i 74 §.
·'
Hänvisande till det ov an anförda får landskapsstyrelsen vördsamt
lägga Landsting et till antagande nedanstående
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-3angåend e ändring av landskapslagen om folkskolväsendet i landskapet
Åland •

...--....-

I enlighet med ÅlanJ.s landstings beslut ändras 2, 36, 42, 49 och 74
§§ landskapslagen den 16 oktober 1958 om folkskolväsendet i landskapet
Åland (23/58) och fogas till sagda lag en ny 6a § som följer:
2

§.

Folkskolan består-~-- (1 mom.)-~-~ och medborgarskolan.
Den egentliga folkskolan är sexårig och medb orgarskolan tvåårig .
Medborgarskolan må dock, där förhållan dena det påkalla, vara ettårig,
varvid den egentliga folkskolan är sjuårig. Kommun må utvi-dga folkskola
till nioårig genom att till medborgarskolan foga en tredje årsklass.
Till folkskola------(4 mom.)----- genom landskapsförordning.
Till folkskoltl----- (5 mom.)-----i läropliktsåldern.
6a §.
I medborgarskolan må med. s'0.mtycke av envar delägarkommun, utöver
vad i 6 § är stadgatt meddeias unde~visning i ett eller två andra språk
än svenska . Av sy nnerliga skäl må e1ev befrias· -·från deltagande i språkundervisning. Härvid äkall för honom anord11as U.hdervishiihg i något annat
ämne under motsvarande antal timmar.
36 §.
Läropliktens fullgörand e-----:-(1 mom ,/)...;·----'ovan nämnts.
Om läroplikt---~--(2 mom.)-----är stadgat i
Läroplikten är fullgjord, då barnet genomgått åtta klasser i folkskola eller inhämtat motsvarand_e kunsktipsmått.
Anraälan till medborgarskolans tredje årsklass är frivillig~

I

42 §.
Barn äger-----(1 mom.)----~~--av skolan.
Finnes i------- ( 2 mom. )----- inom kommunen.
Barn äger----- (3 mom.)--~~-främmande kommunen •
Eleverna må för undervisning i annat språk än svenska samt i särskilda fall även i annat ämne sammanföras från flera distrikt till gemensam
undervisning då detta prövas ändamålsenligt. I fråga om kommuns skyldig(' heter gälla härvid stadgandena i 27 § 1 motl.
Angående intagning-----( 4 mom. )-----landskap sförordning stadgas.
49 §.
Finnes minst----~(l mom.)----- två lärare .
I mellanskola-----( 2 mom. )----- landskapsförordning stadgas. _
~)
I folkskola-----( 3 mom. )-----följande klasser.
För undervisningen i andra språk än svenska må inrättas särskilda
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.4,.
lärartjänster, vilka må vara gemensamma för två eller flera skolor.
Kommun
mom.) . . ..-ämnet finnes~
74 §.
Landskommun erhåller• .,..(l mom.)...-....... föreskriven läkarvård~
Kostnaderna för kustodierande lärares skolmåltid skall anses ingå
i kostnaderna för elevernas skolmåltider. Landskapsunderstöd utgår icke
för belysnings- och uppvärmningskostnader för skolmåltidskök och elev...i
hem eller för bränsle vid tillredning av skolmåltid, ej heller för kokerskans avlöning.

bör••••• (4

--- -.....-...

Stadgandena om landskapsunderstöd för kostnader enligt 74 § denna
lag tillämpas första gängen i fråga om de landskapsunderstöd, som beviljas för år 1963.
-~------

Marieham.n, den 12 november
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