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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 framställning till Ålands
Nr 28/1969.
landsting med förslag till landskapslag
om ändring av landskapslagen angående
Ålands lyceum.
Genom förordningen den 9 april 1968 om lästider och ferier vid
statens läroverk (FFS 222/68) har vissa ändringar genomförts i riket
av lästider, ferier och lovdagar vid statens läroverk. Bland annat
har lördagarna i september och maj månader blivit i lag föreskrivna
lovdagar, vilket föranlett förkortning av ferierna.
Landskapsstyrelsen har redan under l ä såret 1968 - 1969 med stöd
av 8 § 3 mom. landskapslagen angående Ålands lyceum beslutat iakttaga förenämnda i riket gällande läs- och ferietider i den utsträckning
stadgandet möjliggör detta.
Med beaktande av att läroverket i huvudsak skall vara organiserat
i överensstämmelse med statens lärove rk och då någon olägenhet icke
visat sig därav att läs- och ferietider varit desamma som i riket,
I
föreslår landskapsstyrelsen en motsvarande ändring av ifrågavarande
,I
8 §. Landskapsstyrelsen anser att bestämmandet av tiden för sportlovet liksom tidigare skulle åligga landskapsstyrelsen. Förslag skulle göras av rektor och föräldrarådet höras över fö rs laget. I detta
fall liksom då det gäller lovdagarna i övrigt skulle man i möjligaste
mån få loven at t sammanfalla med folkskolornas.
Då den planerade re fonnen av l äroverk slagstiftningen i riket troligen kommer att draga ut på ti den och landskapsstyrelsen möjligen
icke medhinner den av landstinget begä rda nya framställningen instundande höstsession, har landskapsstyrelsen funnit det ändamålsenligt
att framlägga föreliggande lagförslag redan nu för att bestämmelserna
skall kunna tillämpas redan från ingången av vårtenninen 1970.
Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt
förelägga landstinget till antagande
L a n d s k a p s 1 a g
om ä ndring av landskapslagen angående Ålands lyceum.
I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 8 § landskapslagen
den 18 mars 1953 angående Ålands lyceum (11/53) , i den lydelse lagrummet har i l andskapslagen den 6 juli 1966 (41/66) , såsom följe r:
8 §.
Läsåret vid l äroverket begynner den 1 september och avslutas den
31 augusti. Läsåret omfattar en hösttermin , som börjar den 1 september
och avslutas den 21 december, samt en vårtermin, som börj ar den 7 ja-
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nuari och avslutas den 31 maj.
Infaller termins begynnelsedag på en lördag eller helgdag, börjar
terminen nästföljande vardag. Infaller termins avslutningsdag på en
lördag eller helgdag~ avslutas terminen närmast föregående vardag.
Förutom ferierna mellan terminerna skall läroverket under vårterminen hålla två fortlöpande lov, nämligen:
"I"
a) ett sportlov, som omfattar sex vardagar, mellan den 15 februari
och den 15 mars på av landskapsstyrelsen närmare bestämd tid; samt
b) ett påsklov, som börjar torsdagen före påsk och avslutas andra
påskdagen.
Lovdagar
är lördagarna i september och maj, om icke utöver söndagen någon annan av veckans dagar är helg-, högtids- eller fridag.
Rektor må under läsåret giva högst fyra andra lovdagar.
Av särskilda skäl oå landskapsstyrelsen medgiva undantag från
stadgandena i denna paragraf.
Mariehamn, den 20 augusti 1969.
På landskapsstyrelsens vägnar:

Lantråd~saksson

Lagberedningssekreterare
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Sune Carlsson.

