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KULTURUTSKOTTETS betänkande nr 4/1971-

72 med anledning av landskapsstyrelsens 

framställning till Ålands landsting med 

förslag till landskapslag angående indrag

ning av mellanskolan vid Ålands lyceum . 

Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget in~ 

begärt kulturutskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört 

sekreteraren i skolplaneringsnämnden Lars· ·Ingmar Johans son, skolföre : 

ståndaren Gerdus Ekström, lagberedningschefen Sune Carlsson, äldre 

landskapssekreteraren Jan-Erik Lindfors och folkskolinspektören Erik 

Bertell, vördsamt anföra följande: 

Utskottet har ingående behandlat frågan om indragning av klass I 

vid Ålands lyceum från och med läsåret 1972-73. Det har därvid klar

lagts, att samtliga elever i folkskolornas klass IV i landskapet inne

varande läsår meddelas undervisning enligt grundskolans läroplan. Des

sa elever kommer sålunda att inkommande läsår meddelas grundskolunden

vis:r..ing i klass V, vilken motsvarar lyceE;ts . klass I, för att sedan 

efter nionde skolåret inneha grundskolkompetens. Dimission från grund,

skolans nio_nde klass i hela landskapet skulle ske vårterminen 1977. 
Sålunda bör i överensstämmelse med 4 § 1 mom. landskapslagen om grun

derna för skolväsendet gymnasiets undervisning bygga på grundskolans 

lärokurs från ioch med ingången av läsåret 1977-1978. Grundskolunder~ 
visningens differentiering på olika kurser och tillvalsämnen i hög

stadiet kommer givetvis att ha en avgörande betydelse vid gymnasie

undervi sningem integrerade uppläggning. Sker intagning av elever ti 11 
lyceets ·klass I ännu hösten 1972, skulle detta betyda, att gymnasiet . 

läsåret 1977-1978 måste mottaga elever med olika slags förskolning, 

dels från mellanskola, dels från defferemierad grundskola, vilket 

!a 'annolikt skulle skapa komplikationer i undervisningen. Även andra 

läroanstalter bör från och med läsåret 1977-1978 lägga upp undervis

ningen med den integrerade grundskolans lärokurs som grund. 

Att man från föräldrahåll delvis uttryckt önskemål . om intagning 

av elever tilllyceets klass I ännu inkommande läsår, kan enligt ut

skottets menj_ng bero på bristande information och kännedom om de möj

lighe ter grundskolan ger såväl eleverna som föräldrarna beträffande 

deras medverkan och inflytande över utbildningen . Enligt utskottets 

Uppfattning borde elevernas möjligheter att på grundskolans högsta-

dium i samråd med föräldrarna välja olika kurser jämte tilläggsämnen 

såväl i enlighet med personliga förutsättningar som intresse och 

framtidsinriktning vara en tungt vägande fördel framom den tidigare 
0differentierad9 undervisning en. Erfarenheter från riket har visat, att 

flertalet valt grundskolundervisning framom mellanskola, även där sist-
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nämnda skolform funnits att tillgå på samma ort. Även ur ekonomisk 

synpunkt bJ.]r grundskolan mindre kostsam för föräldrarna. 

Utskottet har vidare erfarit 9 att situationen beträffande under-

vi sningsutrymmen vid Marie hamns stads folkskolor är prekär. Si tua tio

nen skulle dock ej nämnvärt förändras oaktat intagning tilllyceets 

klass I ej skulle ske inkommande höst. Oöverstigliga hinder synes dock 

ej inkommande läsår föreligga för att bibehålla klass V i stadens 

folkskolor. Vid indragning av kläljj~ I vid lyc eet torde vissa utrymmen 

där kunna friställas. Härjämte har utskottet erfarit, att staden av

ser att utvidga skollokaliteterna till hösten 1973 . Indragning av 

klass I vid lyceet torde icke heller möta hinder med beaktande av 

landskommunernas skolutrymmen. 

Enligt den planläggning som gjorts i landskapet beträffande grund

skolans införande, kommer norra Ålands kommuner att införa ordinarie 

grundskola från och med l äsåret 1972-1973 9 medan landskapets övriga 

kommuner skulle införa grundskolan läsåret 1975-1976. Utskottet ifrå

gasätter nödvändigheten av denna intervall mellan norra och södra Åland 

beträffande grundskolans införande eftersom landskapet i övrigt i sin 

helhet kan anses utgöra en enhetlig region. 

Det synes utskottet som om problemen vid övergång till grundskola 

hade varit mindre, ifall denna övergång hade skett samtidigt i hela 

landsk ap et. Enligt utskottets uppfattning borde dock södra Ålands kom'!"" 

muner införa ordinarie grundskola senast hösten -1974, då nuvarande 

folkskolans klass IV övergår till grundskolans högstadium. Beredskap 

och planläggning torde till dess kunna föreligga klara. 

Utskottet har slutligen diskuter a t den praktiska konsekvensen för 

kvarstannare i lyceets nuvarande klass I . Utskottet utgår härvid från 

i, t~t dessa elever bereds tillfälle att gå om klassen eller ock att de 

kan fortsätta i grundskolan. 

Det al ;imoti vering. 
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1 §. Hänvisan de till de allmänna motiveringarna föreslås att para- 11 

grafen får nytt innehåll och ny utformning • 

.?.JL. Paragrafen föreslås ändrad i enlighet med 1 §. I följd av 

2 § föreslås stadgan de efter 7 § om l agens ikraftträdande. 

~ Beträffande skyldigheten i 2 mom. att mottaga erbjuden tjänst 

eller uppgift föreslås ändring i enlighet med gällande landskapslag

stiftning i motsvarande fali. 

Med hänvisning till det ovansagda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförsla

get med följande ändringar: 
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L a n d s k a p s 1 a g 

angående indragning av mellanskolan vid Ålands lyceum: 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 §. 
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Utan hind e r av vad i gällande landskapslag om Ålands lyceum är 

stadgat upphör intagningm av nya elever ti 11 läroverkets första klass 

från ingången av läsåret 1972-1973. 

2 §. 
Mellanskolan vid .Ålands lyceum indrages med början fiån första 

klassen och därefter i en följd med en klass i året. 

3 §. 
Innehavare av ----(1 mom.)-----skolans huvudman. 

I 1 mom. avsedd innehavare av tjänst är skyldig att på anvisning 

av landsk:apsstyrelsen mottaga för honom lämplig lärartjänst eller 

-uppgift vid grundskola. Har vederbörande icke samtyckt till att mot

taga honom erbjuden tjänst eller uppgiftl' skall landskapsstyrelsen 1 

efter att ha hört honom 1 besluta huruvida han är skyldig att mottaga 

densamma. 

Vad i------(3 mom.)------vid läroverket. 

Vid läroverket-------(4 mom.)------vid grundskola. 

Vid i------(5 mom.)-------som huvudsyssla. 

4 §. 
Rätt till------(1 mom.)------på indragningsstat. 

Till innehavare av landskapets tjänst eller befattning med grund

lön, som överförts till annan än i ~ mom. avsedd tjänst eller uppgift 

vid kommuns skolväsen, erlägges icke lön på indragningsstat under den 

t ';id han handhar sagda tjänst eller uppgift. Är den lön 1 som i den nya 

tjänsten eller uppgiften erlägges till vederbörande, mindre än den 

avlöning som enligt för tiden gällande stadganden eller bestämmelser 

skall erläggas i tjänst eller befa ttning, som mot svarar den indragna 

tjänsten eller befattningen, erhåller han s å som personligt avlönings

tillägg det belopp som motsvarar skillnaden. 

Rä tten till-------(3 mom.)------på indragningsstat. 

Har någon-----(4 mom.)------handhar uppgiften. 

6 §. 
Inneha vare av tjänst eller befattning kan i enlighet .med .LJ för

flyttas till tjänst eller uppgift vid gru.ndskola även om han icke 

Uppfyller de stadgade kompetensfordringarna~ försåvitt han anses vara 

i stånd att sköta den tjänst eller uppgift till vilken överflyttningen 
Sker. 
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7 §. 

Närmare bestämmelser -------- genom landskapsförordning. 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1972. 

Mariehamn, den 26 april 1972. 

På kul~ vägnar: 

o~fransson 
ordförande 
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~ '11.. ---
,/, nnar ansson 7 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Olof Jansson 1 viceordföranden 

Ragna Sa"'1ders, som även vid ordförandens förfall utsetts att föredra

ga detta betänkande~ samt ledamöterna Viktor Arvidsson (delvis), 

Bjarne Björklund (delvis) och Nils Karlsson (delvis) ävensom ersätta

ren El;:ner Jansson (delvis). 
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