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42/1968. Å 1 a n d s l a n d s k a p s -

s t y r e 1 s e s framställning till 
Ålands landsting med förslag till land
skapslag om ändring av landskapslagen 
angående Ålands lyceum. 

Jämlikt lagen om självstyrelse för Ålands sl{Ulle lagar och författ

ningar, som i riket utfärdats före den 7 maj 1920 9 då självstyrelse för 
tandskapet Åland infördes, och som var att hänföra till landskapets lag-
stiftningsbehörighet, fortfarande lända till efterrättelse 9 dess 
~y lagstiftning i behörig ordning tillko:mmit. Sålunda har rikets ekol
ordning för Storfurstendomet Finland av den 8 augusti 1872 j e före 
~en 7 maj 1920 antagna ändringar av densa:mma förblivit gällande också 

i landskapet Åland oakta~ undervisningsväsende-t .t landskapet med nu ej 
aktuella urrdantag. :hänförts tiil landstini;ets lagstiftningsbehörighet. 
Under årens lopp har giv~tvis denna Skolordning llndergått många förändringar 
därigenom, att stadganden direkt ändrats elier upphävts eller också av 
vederbörande myndigheter ansetts inaktuella och icke längre tillämpnings
bara. Skolstyrelseh har också tid efter ahnah utfärdat särskilda 
tJkrifter och anvianihgar gällande läroverken i riket och d(:3ras rvaltning. 

Förordning~n av den 27 juni 1924 angående ordnandet av undervisnings
väsendet i landskapet Åland innehåller vissa bestä:mmelser angående saµi
lyceet i Mariehartm.De för förvaltningen av nuvarande Ålands lyceum mest 
betydelsefulla stad~afidena återfinnes i 8 och 14 §§ i nämnda förordning. 
Sålundå föreskrives u~tryckligeh att detta läroverk bör vara organiserat 
i huvudsaklig överenstä:mmelse med statens lyceer samt att läroverkets 
lektiönsplan i Väsentliga delar bör överensstämma med den 9 som fast-
ställd för lyceerna i riket. På skolstyrelsen a:hltö:mmer att verkställa 
inspektion i landskapets lärd.omsskblo!' 9 men också landskapsstyrelsen 
äger rat~ att? på det sätt den finner lämpligtp utöva tillsyn över läro
'Verken ooh vidtaga alll3. på landskapsstyrel'sen ankommande åtgärder 9 som av
ser läroverkens ostörda verksamhet och fortsatta utveckling. 

Den 18 mars 1953 har landskapslageh ~gåertde Åland$ ly.ceum utfärdats. 
Denna lag? som i särskilda avsnitt direkt bygger på rikets skolordning~ 
har utgjort den yttre ramen för lärover~ets förvaltning och har därjämte 
reglerat skolans inre verksamhet samt förhållandet mellan landskapsstyrelsen 
Och läroverkets förvaltande organ. Ifrågavarande landskapslag är dock 9 med 
beaktande av ovanberörda stadganden i överensko:mmelsef örordningen av år 
1924? så utformad 9 att det varit nödvändigt såväl för landskapsstyrelsen 
som för läroverkets egna förvaltningsorgan att städse beakta såväl en 
betydande del av gällande stadganden i rikets skolordning som de sär-
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s~ilda förord.i.~ingar och beslut~ vilka i utfärdats för statens läro• 

1erk, I stort sett har väl också det tillämpade systemet fungerat utan skäl 
till större arunärkningar. Om man också med fog kan anse 9 att det nuvarande 
skolsystemet är föråldrat och moget för genomgripande förändringar 9 bör 
det dock beaktas9 att det praktiska förverkligandet av gällande stad
ganden angående Ålands lyceum i varje fall inneburit 9 att samma regler 
och föreskrifter9 som varit gällande för statens läroverk i riket i hu
vudsak tillämpats beträffande Ålands lyceum, Landskapsstyrelsen har an~ 
sett det ändamålsenligt9 att föreskrifterna om orguiisationen och för
valtningen av Ålands lyceti11l i stort sett överenstämt med gällande be-

. med beaktande av I . 
stämmelser i riket den i lag föreskrivna bundenheten till det system 
för läroverk, som tillämpas i riket, har landskapsstyrelsen också funnit 
det svårt att i praktiken att för landskapets enda lärdomsskola genomföra 
ett totalt nytt system för skolans förvaltning oeh organisation.Sådana 

svårigheter föreligger givetvis icke enbart beträffande Ålands lyceum 
utan gäller också andra skolor i landskapet 1 som på ett eller annat sätt är 
bundna till motsvarande skolformer i riket. 

Utvekclingen på snart sagt alla samhällslivets områden har dock i 
synnerhet under senare år förlöpt så snabbt 9 att .landskapsstyrelsens 
arbetsuppgifter märkbart ökats. En ny landskapslag om landskapsförvalt
ningen är under utarbetande och man får förutsätta, att landskapsstyrelsen 
enligt den omarbetade förvaltningslagen måste delegera en del av sin i 
princip oinskränkta beslutanderätt i alla förvaltningsärenden på andra 
organ. Vad särskilt skolärendena beträffar 1 har landskapsstyrelsen in
hämtat, att kommitten för utarbetande av en ny landskapsförvaltningslag 
sannolikt kommer att föreslå, att alla dylika ärenden herörande samt-
liga skolor i landskapet skall hänföras till en särkild uutbildnings
avdelning inom landskapsstyrelsen.Det är så mycket mera befogat att hän
föra samtliga skolärenden till ett enda organ 9 enär det redan nu står 
fullt klart, att en totalrevision av skolväsendet i vårt land kan· emot
ses inom det närmaste decenniet. 

Utan att föregripa den kommande utvecklingen på skolväsendets område 
har landskapsstyrelsen undersökt möjligheterna att redan nu avlasta en 
del av ansvaret för verksamheten vid Ålands lyceum på ett särskilt organ, 
Såval rikets statsläroverk som Ålands lyceum är nu i princip så organisera
de~· a:tt rektor och .lärarkollegium i första hand ansvarar för läroverkets 
int:erha förvaltning inom ramen för gällande bestämmelser medan på Å1 and 
landskåp.sstyrelsen ansvarar för läroverkets organisation och för att 
Verksamheten vid skolan bedrives enligt de allmänna riktlinjer~ som 
gäller för statens läroverk i riket. Föräldrarådet vid Ålands lyceum 
tillkommer en viss tillsyn över läroverkets verksamhet och dess ange-
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lägenhetero Landskapsstyrelsen har också varit tvungen att taga be
fattning med en hel del ärenden av sådan natur 9 att de utan olägenhet 
hade kunnat behandlas och avgöras av någon landskapsstyrelsen underställd 
instans, Vid beredningen detta lagförslag har 9 landskapsstyrelsen också 
fäst avseende vid att Ålands lyceum är en av de mycket få skolor i land~ 

skapet~ som icke har en särskild direktion för behandlingen av ärenden 
rörande skolan, Detta sakförhållande sammanhänger med att statens läro-
verk i riket är direkt underställda skolstyrelsen.Ehuru Ålands lyceum 
i princip skall vara organiserat i överensstämmelse med statens läro-
verk i riket 9 föreslår dock landskapsstyrelsen även med beaktande sär-
skilt av stadgandet i 9 § 2 mom, landskapslagen angående landskapsför
valtningen i landskapet Åland av den 16 april 1952 tillsättandet av en 
direktion för Ålands lyceum på vilken direktion vissa på landskapsstyrelsen 
nu ankommande förvaltningsuppgifter beträffande läroverket skulle dele
geras, 

Beträffande den :: -.·tsatta tillämpningen i landskapet Åland av rikets 
i flere avseende ot't"i.-velaktigt föråldrade skolordning har landskaps
styrelsen övervägt olika möjligheter.Landskapsstyrelsen anser att rikets 
skolordning kunde upphöra att gälla i landskapet Åland, efter det vissa 
stadganden från densamma intagits i lagförslaget och efter det i lagför
slaget införts sådana hänvisningar till i riket för statens läroverk gäl
lande bestämmelser 9 att väsentliga skiljaktigheter mellan riktlinjerna 
för läroverkets förvaltning och förvaltningen av statens läroverk i riket 
icke kunde anses föreligga, Landskapsstyrelsen har varit fullt medveten 
om att ett sådant radikalt beslut i princip undanrycker den formella 
grunden för Ålands lyceums förvaltning men anser dock 9 att an stor del av 
stadgandena i rikets skolordning på grund av sin natur eller sitt inne
håll saknar praktisk betydelse i landskapet Åland. 

Föreliggande lagändring föreslås träda i kraft den 1 juli 1969, I god 
tid före den 1 september 1969 måste nya ordningsregler för Ålands lyceum 
föreligga, Därför avser landskapsstyrelsen i fall lagförslaget godkännes 9 

att redan under våren 1969 tillsätta en särskild kommitte med uppdrag att 
utarbeta förslag till nya ordningsregler för skolan. Denna kommitte skulle 
utses så? att kommittemedlemmarna från och med den 1 juli 1969 kunde för
rodnas till medlemmar av skolans första direktion. I dessa nya ordnings
regler borde inarbetas en stor del av de bestämmelser, som i riket är gäl
lande för den inre organisationen, ordningen och disciplinen i statens 
läroverk. Givetvis skulle dock dessa ordningsregler i vissa avseenden anpas-; 
sas efter de speciella önskemål och behov ,som kan anses föreligga 1 fråga om 
Ålands lyceum. I den mån nödiga bestämmelser icke lämpligen kunde upp-



tagas i skolans ordningsreglering 1 kvarstår dock möjligheten att ut-

färda en landskapsförordni:ng om Ålands eum.Genom rikets lag den 16 
februari 1968 (FFS 116/68) om statens aftonlärove o kvällslinjer 
vid statens läroverk har det i riket blivit möjl att för mognare? 
främst förvärvsarbetande ungdomars och fullvuxna rsoners genomgående 

av läroverkskurser inrätta kvällslinje i bland annat statsläroverk. I 

enlighet härmed har landskapsstyrelsen i lagförslagets 1 § upptagit ett 

allmänt stadgande 1 som möjliggör att det även vid Ålands lyceum 
kVällslinjer för motsvarande utbildning. Stadgandet har utformats i att 

arbetet pä dessa kvällslinjer kommer att utgöra en integrerad del av 
lyceets verksamhet.Särskilda föreskrifter, anpassade efter behoven och 

önskemålen i landskapet 9 kunde dock av landskapsstyrelsen utfärdas. Medan 
det här även är fråga om vuxenutbildning 9 utgår landskapsstyrelsen ifrån 
att särskilda ordningsföreskrifter kunde bliva påkallade för denna del 

av läroverkets verksamheto 
Den nugällande landskapslagens 6 § har föreslagits upphävd9 emedan det 

dels redan i 2 § ingår ett stadgande om rätt att inrätta parallellav
delningar till alla klasser och dels i den föreslagna 31 § finnes en hän- • 

visning till grunder 9 som skall beaktas 9 då parallellavdelningar in-

rättas. 
Lydelsen av den föreslagna 8 § har givits en vidare formulering än 

vad som i dagens läge möjligen kunde anses nödvändigt 9 men landskapsstyrel~ 
sen har beaktat 9 att det icke är osannolikt 9 att det för rikets läroverk 
inom en nära framtid kan komma att genomföras en förkortad arbetsvecka9 
varför nu oförutsedda justeringar både av antalet arbetsdagar vid läro
verket och av slutterminernas begynnelse-och avlutningsdagar bli aktuella. 
Då man för närvarande icke närmare· känner till eventuella dylika förslag, 
finner landskapsstyrelsen det mest ändamålsenligt 9 om landstinget be
rättigade landskapsstyrelsen att i detta avseende anpassa förhållandena 
vid Ålands lyceum efter motsvarande i riket. Däremot har rätten att be

sluta om skollov i förslaget påförts direktionen. 
De föreslagna bestämmelserna om direktionens arbetsuppgifter har utar

betats i stort sett enligt de stadganden, som gäller angående direktionerna 
för landskapets övriga skolor. 

För att ästadko:o.ma ett gott samarbete mellan hem och skola samt mellan 
lärare och elever har såväl föräldrarådet vid Ålands lyceum. som läroverket 

beretts nöjligheter att följa med direktionens arbete och till
försäkrats yttranderätt i direktionen. Landskapsstyrelsen har utgått ifrån 
att eleverna i detta avseende borde erhålla minst samma rätt som eleverna 
i grundskola i riket enligt rikets lag om grunderna för skolsystemet av 

den 26 juli 196$(FFS 497/68). 
- '-• -'·• ' I / 
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Den föreslagna lOa § gäller föräldrarådet vid Ålands lyceumo Para
grafens innehåll motsvarar i stort sett den nuvarande 10 §~ s stadgandeno 
Landskapsstyrelsens beslut den 28 februari 1957 om antagande av reglemente 
för föräldrarådet vid Ålands lyceum kommer senare att omarbetas för att 
motsvara de ändrade förhållandena vid läroverket. Stadgandet i lOa § 

om föräldrarådets uppgift har hämtats ur skolstyrelsens cirkulär av den 
15 oktober 1965 angäande föräldrarådet och dess uppgifter. Landskapsstyrel
sen har vid beredningen av denna paragraf även prövat sättet för ut-
seende av medlemmarna i föräldrarådet i lyceet som besökes av elever 
både från staden och landsbygdeno Men då landskapsstyrelsen kunnat kon
statera9 att stadsfullmäktige funnit det möjligt att i föräldrarådet .in
välja också medleonar hemmahörande i andra kommuner än Mariehamn 9 om-
fättar landskapsstyrelsen det gällande systemet. 

Rektors befogenheter har enligt lagförslagets 11 § i vissa avseenden 
överförts från honom till direktionen.I princip är rektor dock fort
farande närmast an·svarig för läroverkets verksamhet. Ändring föreslås icke 
beträffande särskilda löpande eller eljest av praktiska orsaker på rektorn· 
ensam eller på honom tillsammans med lärarkårefl~~~~~frp~giftero .Den nu
gällande lagens 19 § föreslås upphävd, enär endast sökande till lärar
tjänst vid normallyceum enligt gällande bestämmelser i riket har rätt att 

begära rådrum. 
Beträffande inträdesexam.en vid läroverk i riket gäller en riksförord

ning av den 17 december 1954 jämte därtill anslutna bestämmelser. Enligt 
den föreslagna lydelsen av 24 § 2 mom. skulle dessa bestämmelser gälla 
även inom landskapet förutom att till lyceet skulle såsom hittills antagas 
alla inträdessökande?som blivit godkända i inträdesexamen, 

Förhållanden som re~leras i 26 § är av sådan natur 1 att stadgandena där-
i rikslaastiftningen .. 

om uppenba~~igen äv~n ör gälla i landskapeto Den narmast processuella 
bestämmelsen i andra momentet är direkt hämtad ur skolordningens 34a § 

i dess lydelse av den 20 februari 1953. I fråga om elevs uppförandevits
ord torde beaktas det nya stadgandet i 10 § 3 mom. 10) punkten enligt 
Vilken det ankommer på direktionen att till lärarkollegiet avgiva 
yttrande över ändamålsenligheten av sådan verkställd disciplinär be
straffning av någon elev 9 som kunde få till påföljd en sänkning av elevens 
Uppförandevitsord i betygetoAvsikten med stadgandet är att ålägga rektor 
skyldighet att i direktionen föredraga samtliga sådana förekommande falle 

Angående skoldisciplinen och tillåtna bestraffningar i anledning av 
begångna förseelser varom stadgas i lagens 29 § 2 momo anser landskaps
styrelsen att 9 paragrafen i tillämpliga delar bör gälla samma bestämmelser 
som i riket dock med i paragrafen särskilt nämnda und~ntag. Dessa i riket 
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gällande bestämmelser, återfinnes närmast i skolordningens 35 och 39 
§§, i 40 § 1 momosar:it i 45 § o Landskapsstyrelsen har från tillämpning 

vid Ålands lyceum direkt uteslutit de stadgan.den i skolordningens 
35 §i som närmast kunde höra hemma i för läroverket utfärdade interna 
ordningsregler ävensom de påföljder i 39 §? vilka landskapsstyrelsen· 

finner olämpliga och föråldradeo 
Angående examina med privateJever gäller i riket förordningen den 

2 februari 1951 (FFS 78/51) angående examina med privatelever vid läro
verl{ jämte därtill hörande av skolstyrelsen utfärdade föreskrifter, 

Skolordningen av den 8 augusti 1872 bifogas denna framställning i 

av landskapsstyrelsen avfattad utskrifti vari i riket gjorda ändringar 

beciJctats, 
Med hänvisning till vad ovan anförts får landskapsstyrelaen vörd-

~~mt förelägga Landstinget till antagande 
L a n d s k a p s 1 a g 

01.:1 ändring av landskapslagen angående Ålands lyceu.m. 

I enlighet ned Alands landstings beslut upphävas 6 §, 13 § 5 mou., 
19 § och 30 § 1 E1ou. i landskapslage:i.1 den 18 nars 1953 angående Ålands 

lyceun (11/53)
9 

san.t ändras 8 1 10och11§§i13 § l och 7 mou., 14 § 2 

och 3 uou., 17 § 2 oo@., 23 § 1 och 2 uoo., 24 § 2 com., 26 §, 29 § 2 
uon., 30 § 2 och 3 !WD., 31 och 32 §§, av clessa 8 och 10 §§ sådana de 

lyda i landskap slagen den 6 juli 1966 ( i'.~l/66) saDt fogas till 1 § ett 
nytt 2 nou.? varvid nugällande 2 umt. blir nytt 3 uou., till 3 § ett nytt 
2 uow. till 5 § ett nytt 2 raoo. och till lagen en ny lOa § såson följer: 

1 §. 

F'ör nognare, frän.st förvärvsarbetande ungdor:iars och fullvuxna personers 

genm:1gående av läroverkskurser nå till Ålands lyceurJ anslutas kvällslin
jer. Angående sådan kvällslinje vid 12roverket skall gälla vad i denna 
landskapslag är stadgat samt därutöver i tillän.pliga delar vad i riket 
är föreskrivet 0E1 statens afton.läroverk och kvällslinjer vid statens 

läroverk. 

Inon ranen för läroverkets läroplan skall rektor i sanråd Ji1ed lärar

kåren årligen uppgöra särskilda tiuförc1elningsplaner, vilka godkända 
av direktionen 9 skola underställas ld11c1skapsstyrelsen för fastställelse. 
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5 §. 

447 

Med stöd av läkarintyg nå rekto:c befria elev från undervisningen i 

äIJne 9 i vilket elevens deltagande på grund av sjukdon eller kroppsskadn 

bereder honoEl osktliga svårigheter. 

8 §. 
Landskapsstyrelsen fastställer antalet arbetsdagar vid läroverket 

saDt liisårets och ter:,:i.inernas begynnelse- och avslutningsdagar i huvud= 

saklig överenssti:iunelse EJ.ed vad därou j_ riket stadgas. 

10 §. 
Läroverket förvaltas under lanc1sk2psstyrelsens överinseende av en 

direktion 9 soLt består av ordförande och fyra r.1edler:iL1ar. Landskapsstyre 

sen utser för två li:isår åt gången tre nedlerniar 9 av vilka två böra väl

jas bland elevern2s föräldrar. Av de sålunda valda förordnar landskaps

styrelsen en 1.'.1edlejD_ till direl{:tionens ordförande. Lärarkollegiet äger 

för satilic.m tid utse en rJedler1 av direktionen. Såsou självskriven rnedleu 

i direktionen ingå:c Eiroverkets rektor 9 eller vid förfall för honon 9 pro

rektor. Det åligger rektor att bereda och föredraga de på direktionen 

ankornJ.ande ärendena. Direktionen är beslutför 9 då tre av dess medleIJnar 

äro närvarande. Till direktionens sa1'.u211träden bör 9 på det sätt och i 

den ordning clirektionen bestä121I.1er 9 kalleise utfärdas även till föräldra

rådet vid Ålands lyceuu sant till eleverna vid läroverket. Föräldrarådet 

och eleverna riger vardera rätt att -(;j_]_l sannanträdet utse en representant 

sor_1 vid mötet har yttranderätt, men ej rösträtt. 

Direktionen behandlar frågor angående läroverkets allL1änna förvalt~ 

ning 9 skötseln av skolans egen.don och ekononi sar1t undervisningens ord

nande. I detta syfte bör direktionen~ 

1) efter lärarkårens hörande årligen utarbeta förslag till inkor:c1St- och 

utgiftsstat för l~iroverket saut före utgången av augusti nån.ad insände, 

förslaget till landskapsstyrelsen; 

2) på sätt cUrektionen finner läupligt verkställa inspektion av under

visningen och därvj_d särskilt också tillse, att undervisningsr:iateriel 9 

arbetsredskap och andra inventarier skötas rned ousorg och användas ända-

1::-iålsenligt; 

3) Dec1 beaktande av landskapsstyrelsens under 8 § fattade beslut fast

ställa tiderna för skollov sarc1t däron göra arn~1iilan till landskapsstyrel-

sen; 

L~) antaga ordningsregler för läroverket 9 son underställas landskaps

styrelsen för faststnllelse; 

5) på franst2llning av rektor fastställa läsordning för läroverket; 
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6) på grund av förslag 9 uppgjort 2v vederbörande klassföreståndare, 

saut i närvaro av föräldrarådets nedler1nar 9 behandla och avgöra ärenden 

angående nedsättning av eller befrielse från erläggande av terninsav

gifter; 

7) ino~;1 rai,1en för i årss ta ten för landskapets enskilda IJ.edel anvisat 

anslag och i enlighet ned av landsk2psstyrelsen givna fördelningsdirek~ 

tiv bevilja studiebidrag åt mindre benedlade elever; 

8) efter lärarkollegiets hörande handlägga disciplinära frågor rörande 

lärare 9 soi:.1 gör sig skyldig till försuEJ.nelser eller förseelse eller vis2t 

sig oläaplig för sin befattning 9 sa:dt överstyra ärendet till landskapssty~ 

relsen för prövning och avgörande; 

9) efter lärarkollegiets hörande och i närvaro av föräldrarådets re

pr0;sentant i direktionen besluta orJ relegation av elev för viss tid 

eller för alltid. Eeslut on förvisning av elev för alltid från läro

verket skall underställas landskapsstyrelsen för slutligt avgörande~ 

10) på anhållan c~V rektor till lär~1rkollegiet avgiva yttrande över 

ändauålsenligheten av sådan verkställd disciplinär bestraffning av någon 

elev 9 sod kunde få till påföljd en sä:nkning av elevens uppförandevi tsorcl 

i betyget; 

11) till landskapsstyrelsen inkou.L1a !:1ed förslag till godkännande av nya 

läro- och kursböcker för undervisningen vid läroverket; 

12) till L,,,ncrskapets nyndigheter avgiva infordrade uppgifter och utlå

tanden; sai:;1t 

13) i övrigt bevaka läroverkets rt~ tt och fördel sant fullgöra sådana 

på direkti nen [i,nkou:c:iande åligganden? soE1 i enlighet E1ed vad därorJ. är 

särskilt st2dg;c~t eller föreskrivet elle:r eljest på grund av sakens natur 

höra till dess verkswJhetsonräde. 

lOa §. 
Vid läroverket finnes ett föräldraråd 9 till vilket stadsfullnäktige 

i Marihadns stad v8,ljer en ordförande och fyra D-1edleDILmr 9 företrädesvis 

bland elevernas fö:cäldrar 1 för en tid? son notsvarar fulluäktiges nandat~ 

tid. 

Föräldrarådets uppgift är att frtll.ijc_;, läroverkets intressen saut san

arbetet nellan ltiroverket och elevernas föräldrar och nålsnäno 

Stadsfulh:Läktige iige till landskaps styrelsen neddela angående utgången 

av val till förti.ldr2:rådet. 

Föri:ildraråc1et är beslutfört 1 då tre av dess nedler:JLtar äro närvarande. 

Föräldrarådet står i dir: .kt skriftvi:ixling ned landskapsstyrelsen och 

äger avgiva yttranden angående läroverket i de ärenden 9 angående vilka 



-9-
landskap sstyrelsen önskar höra för2-lc1rci,rådet. 

4 9 

Angåenc1e föräldrarådets närmare rättigheter och skyldigheter stadgas 

i av landskapsstyrelsen utfärdat reglerciente. 

Åt föräldrarådets ordförande och nedler:inar erläggas ur för ändar:iålet 

i läroverkets utgiftsstat upptaget anslag aötesarvode och resekostnader 

till belopp 9 son bestänuas av landskapsstyrelsen. 

11 §. 
Rektor är näruast ansvarig för läroverkets verksanhet och för för

valtningen av till dess förfogande ställda egendom och penningnedel. Ho

nom åligger särskilt: 

1) att lede., och övervaka läroverkets undervisnings- och uppfostrings

verksanhet sa~-it att draga försorg on den allnänna ordningen och discipli

nen inm~1 läroverket; 

2) att genon e,tt åhöra undervisningen och följa ued det praktiska 

arbetet vaka över att lärarna behörigen uppfylla sin undervisnings

skyldighet och fullgöra sina övriga åligganden; 

3) att 9 E1ed iakttagande av vad c1iiron närnare föreskrives 9 sköta läro

verkets inkonster och utgifter 9 redovisa för desamna samt draga försorg 

OEl förvaltningen av liiroverkets fasta och lösa egendou; 

4) at.t förvalte, de nedel 9 son genon donation eller testanente till

fallit läroverket 9 saut föra räkensk;:1,per över den;. 

5) att i sa . .:uråd r.1ed lärarkåren uppgöra förslag till läsordning för 

läroverket; 

6) att befordra till verkställighet landskapsstyrelsens,direktionens 

och lärarkollegiets beslut 9 föra förteckning över läroverkets elever 

sant natrikel över innehavarna av tjänst eller befattning vid läroverket; 

fil ock upprätta och tillställa vederlJörande nödiga skrivelser 9 statistiska 

och andra uppgifter ävenson sanllJ.ansttnla en årsberättelse över läroverkets 

verksa1:illet 9 vilken före utgången av juni nånad skall tillställas land

skapsstyrelsen; 

· 7) att i sar1råc1 L1ed lärarkåren verkställa fördelning av preuier och 

stipendier; 

8) att 1 efter lärarkårens hörande, till direktionen uppgöra förslag 

on fördelningen av i årsstaten för lanc1Sl{apets enskilda L1edel anvisat 

anslag till studiebidrag åt uindre be! ledlade elever; 

9) att av särskilda skäl bevilja elev ledighet från skolarbetet; 

10) att fastställa och övervaka byråpersonalens och den övriga tjänste

personalens arbetsprestationer; 

11) att till lanc1slc1psstyrelsen avgiva infordrade uppgifter och utlå

tanden; sai2t 
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12) att fullgöra på honoi:a ankor:u:1ande övriga åligganden i enlighet med 

vad därom är särskilt stadgat eller eljest föreskrivet. 

13 §. 
Såvida ej av stadgandena i denna lag annat följer, nå rekto :för hand

läggning av ärenden rörande undervisning 1 disciplin och angelägenheter i 

alL1änhet saonari...kalla lärarkollegiuu och i egenskap av ordförande leda 

dess förhandlingar. 

Är rektors yttrande skiljaktigt från kollegiets beslut 9 äger han rätt 

att senast inoo 14 dagar efter beslutets fattande underställa ärendet, ef

ter dess beskaffenhet, direktionens eller landskapsstyrelsens prövning. 

14 §. 

Rektor och prorektor utses av landskapsstyrelsen bland läroverkets 

ned fulluakt försedda lärare, efter det direktionen och lärarkollegiet 

inkon:ni t ned yttrande i ärendet. 

Rektor och prorektor förordnas av landskapsstyrelsen för en tid av 

fen år och kunna efter denna period ånyo till befattningen förordnas. 

Efter en femårsperiod kan avsägelse av uppdraget dock beaktas. Vid jäv 

eller förfall för rektor handhar prorektor utan särskilt förordnande den

nes åligganden. Avlider rektor eller prorektor under oandattiden eller 

blir från uppdraget befriad, skall för den återstående nanda•ttiden annan 

rektor eller prorektor förordnas. 

17 §. 

Äldre och yngre lektor, extraordinarie lektor 9 lärare och tinlärare 

sant annan ordinarie befattningshavare utses av landskapsstyrelsen sedan 

läroverkets direktion uttalat sig 01~1 sökandenas konpetens och länplighet 

för tjänsten. Åt .. ~ldre och yngre lektor smit lärare skall utfärdas full

nakt och åt annan ordinarie befattningshavare befattningsbrev på tjänsten. 

Extraordinarie lektor och tiulärare skola erhålla förordnande. 

23 §. 

Tjänstledighet beviljas läroverkets rektor av landskapsstyrelsen. Tjänst 

ledighet 9 son icke överskrider sex arbetsdagar 9 nå dock beviljas rektor 
av direktionen. 

Under förutsättning att undervisningen vederbörligen skötes 9 kan 
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tjänstledighet under en tid av högst tolv arbetsdagar beviljas lärover

kets lärarpersonal av direktionen9 so;_~1 härvid även är berättigad att god

känna föreslagen vikarie 9 men önskas längre tjänstledighet9 skall ansökan 

däro1J. ingivas till direktionen 9 son j3Dte eget utlåtande äger överläana 

densanua till landskapsstyrelsens avgörande. 

24 §. 

Angående villkoren för vinnar1d :3 av intri:ide till läroverket skall gäl

la vad i riket är stadgat eller föreskrivet beträffande intagningen av 

elever till statens Eiroverk 9 såvitt icke av stadgandena i denna lag an

nat följer. 

26 §. 
Angående elevs avgång från läroverket 9 uppflyttning från eller kvar

stannande i klass sant bedfamingen av elevernas uppförande, flit och 

uppoärksamhet sant kunskaper och ffö~cUgheter skall gälla vad därom i 

riket iir stadgat eller föreskrivet beträffande statens l':iroverk, såvitt 

icke i denna lag annat stadgas. 

I beslut angående elevs intagning i läroverket eller åtgärd för be

dönning eller uppflyttning från klass får ändring icke sökas genon besvär 

Finner larrlskapsstyrelsen 9 att bcdöuning är oriktig eller beslut an~ 

gående elevs intagning i läroverket uppenbarligen felaktigt, äger land

skapsstyrelsen befogGnhet att ålägga vGderbörande lärare att förrätta 

ny bedöEming eller bestäuna vilket vitsord eleven skall erhålla eller 

att han skall intagas i läroverket. 

29 §. 

Angående skoldisciplinen och tillåtna bestraffningar i anledning av 

begångna förseelser skall gälla vad dtiroo i riket är stadgat eller före

skrivet beträffande statens läroverk. Dock skall vad i rikets skolordnings 

35 § 89 9? 10 och 11 non. 9 sar_1t i 39 § 3 9 5 och 6 punkter är stadgat icke 
äga tillänpning vid Alands lyceuu. 

30 §. 

På förslag av rektor äger direktionen fastställa 9 huru ·.·tidigt på 

dagen undervisningen vid läroverket s1call begynna. 

Landskapsstyrelsen 9 vederbörande föredragande eller av landskapsstyrel~ 

sen utsedd särskild inspektör äger verkställa inspektion av läroverket. 

On direktionens rätt till inspektion av läroverket stadgas i 10 § 3 El0i~1o 

2 punkten. 
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31 §. 
Vad om an talet e 1 eve r på varje ldas s i statens läroverk 9 om inrä t 

tande t av paral1 e1l rwdelningar eller ou linjedelning sar:i t om n inin i art,...r 

tal e t elever för linjedelning är stadgat eller bestä11t i rike t skall 

i tillänpliga dela r gälla äv en för lllaJ.1ds lyceuo. 

På särskilda skäl äge r l andskapsstyrelsen efter framställning från ' 

direktionen dedgiva undantag från stadgandet i 1 D OLl. 

32 §. 
Angående exar:1ina n ed private lever vid l ä roverke t skall gälla vad där

ora i rike t ä r stadga t. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1969. 

Därest av denna l ag icke annat följer upphäves genom densaL1Lla skolo r~~ 

ningen av .den 8 augusti 1872 j äut e dä ri senare företagna ändringar 9 s åvi tt 

stadgandena i . denna skolordning äro att hänföra till landskapets lagstift
ningsbehörighet. 

Mariehau11 9 den 1 3 december 1968. 

På l~Japssty e lsens vägnar ~ 

Lantråd~ in Isaksson \ 1 /l~ 
/J #?er~~ 

Lagbe edningssekreterare Sune Carlsso . 


