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s e s framställning till Alands landsting med 

N2 9/1957. förslag till~ landskapslag om ändring av landskaps-

lagen angående landskapet Alands yrkesskola, ut-

färdad den 29 mars 1949. 

Stadgandena i landskapslagen om Alands yrkesskola motsvaras i 

riket av lagen den 26 maj 1939 om yrkesundervisningsanstalter 

(FFS 154/39) och förordningen den 20 september 1946 om statens 

centralyrkesskolor (FFS 685/46). Sistnämnda författning har likväl 

ändrats den. 29 april 1949 (FFS 351/49) utan att motsvarande änd-

ring vidtagits i lands kapslagen angå ende landskapet Alands yrkes-

skola. Andringen av år 1949 innefattar en mindre justering av 

terminernas längd samt ändringar, föranledda av att läroavtal 

icke mera ingås med eleverna. Det senare har icke varit i'allet 

vid Alands yrkesskola, då landskapslagen icke innehöll stadgande 

härom. Det är sålunda stad~andet om terminernas längd, som borde 

införas i landskapslagen i enlighet med motsvarande stadgande i 

riket. 

På grund av det ovan ~nf örda får landskapsstyrelsen vördsamt 

förelägga Landstinget till antagande nedanstå ende 



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

om ändring av landskapslagen angående landskapet Alands yrkessko 

utfärdad den 29 mars 1949. 

I enlighet med Alands landstings beslut ändras 3 § landskapsl 

gen den 29 mars 1949 angående landskapet Alands yrkesskola ( 9/49 

som :följer: 

3 ~. 

Läsåret begynner den · 1 augusti och är uppdelat på två termine. 

Höstterminen- ·Omfattar tiden från och med den 1 augusti till och 

den 31 december och vårtermineh tiden från och med den 1 januari 

till och med den 31 juli. Undervisning meddelas under höstterm· 

från och med den 15 augusti till och med den 22 december 

vårterminen från och med den 7 januari till och med den 23 juni 

under sammanlagt 240 arbetsdagar, i vilka även ingå terminernas 

nelse- och avslutningsdagar. Undervisnings- och arbetsveckans 

längd är 42 timmar. 

Mariehamn, den 9 mars 1957. 
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