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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 31/1969.
landsting med förslag ti.11 landskapslag
angående ändring av landskapslagen om
folkskolväsendet i landskapet Åland.
Jämlikt 9 § 4 mom. landskapslagen den 16 oktober 1958 om folkskolväsendet i landskapet Åland (23/58) kan genom landskapsförordning föreskrivas, på vilka villkor undervisningsgrupp vid undervisning i moders-målet och matematik får uppdelas på två undervisningsgrupper. Genom en
ändring av rikets folkskollag den 4 juli 1969 (FFS 459/69) har man utvidgat möjligheterna att uppdela klassen i grupper till att även gälla
undervisning i det andra inhemska språket och i främmande språk.
Då det enligt landskapsstyrelsens åsikt är av särskild vikt att undervisningen i främmande språk i första skedet inriktar sig på att lära
eleverna språket muntligtjl vilket kan ske endast om undervisningsgruppens storlek begränsas till hcgst 20 elever, borde en motsvarande uppdelning av eleverna också kunna göras vid språkundervisningen i landska~
pets folkskolor. Landskapsstyrelsen föreslår därför en sådan ändring
av 9 § 4 mom. Lagändringen innebär att en särskild landskaps:f'örordning-~
om språkundervisningens organiserande behövs och kommer att utfärdas.
~0r at~ främja samarbetet mellan kommuner har man ansett det
påkallat
aut; undanröja möjligheten att tolka stadgandet i folkskollagens 78 § 2
mom. så? att det icke skulle vara möjligt att bevilja byggnadslån åt
Mariehamns stad i sådant fall då staden bedriver gemenslli~ folkskolverksrunhet med andra kommuner, enär i lagrummet endast nämnes byggnadsunderstöd. På grund av en motsvarande ändring i rikets folkskollag föreslås
nu också en ändring av förenämnda stadgande.
Rikets folkskollag har också ändrats beträffande det i 86a § stadgade förbudet att söka ändring i skolstyrelsens beslut. Då motsvarande
stadgande i landskapets folkskollag är av rikslagstiftningsnatur 9 föreslår landskapsstyrelsen 9 att 82a §:s motsvarande stadgande i samband
med de övriga lagändringarna skulle i sak bringas att överensstämma därmed.
Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt
förelägga landstinget till antagande

L a n d s k a p s l a g
angående ändring av landskapslagen om folkskolväsendet i landskapet Ålcmd.
I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 9 § 4 mom., 78 § 2 mom.
och 82a § 1 och 2 mom. landskapslagen den 16 oktober 1958 om folkskolväsendet i landskapet Åland (23/58), då två sistnämnda lagrummen sådana de
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lyda i landskapslagen den 4

-2april 1968 (17/68) såsom följer:

9 §.
Genom förordning må sta dgas, att und e rvisniugsgrupp i särskilda fall
skall vara mindre än i denna p a ragra f bestä mts samt att även flere årskl a sser än ovan sagts må erhålla gemensam undervisning. Likaså stadgas
genom förordning, på vilka villkor und ervisningsgrupp vid undervisning
i svenska och matematik samt i annat språk än svenska må uppdelas på två
undervisningsgrupper ävensom und e r vilka förutsättningar de elever som
icke deltar i språklektion får bilda egen undervisningsgrupp .
78 §.
Vad i 1 mom. är stadgat gä ller i tillämpliga delar jämväl byggnadsunderstöd och amorteringslån även om Mariehamns stad har del i den gemens amma folkskolverksamh e ten.
82a §.
I landskapsstyrelsens i 2 mom. avsedda beslut om beviljande av land ~
skapsunderstöd må ändring icke sökas genom besvär.

Denna lag tillämpas från och med den 15 juli 1969 do ck så att 9 §
4 mom. tillämpas från och med den 1 augusti 1969.
Mariehamn, den 29 oktober 1969 .
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