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KULTIJRUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 5/1980-81 med 

anledning av ltm Stig Dahlens m.fl. hemställ

ningsmotion till landskapsstyrelsen angående 

möjligheterna för undervisning av skolplikti

ga barn som intages på Ålands centralsjukhus. 

Landstinget har inbegärt kulturutskottets utlåtande över nämnda motion. Med 

anledning härav får utskottet, som i ärendet hört skolinspektören Erik Skrif

vars, vördsamt anföra följande. 

Enligt 33 § landskapslagen om folkskolväsendet skall för läropliktiga barn, 

som för längre tid intagits på sjukhus på åtgärd av den som upprätthåller 

sjukhuset, meddelas undervisning ägnad att främja fullgörandet av läroplik

ten i sådan utsträckning som barnens hälsa och övriga förhållanden det till

låter. 

Vidare skall enligt 78 § folkskolförordningen chefläkaren vid Alands central

sjukhus insända behövliga uppgifter och planer rörande undervisningen till 

landskapets skolinspektör, som även har rätt att inspektera undervisningen 

vid sjukhuset. 

Den fråga motionen gäller är sålunda klart reglerad i lag och förordning och 

enligt vad utskottet kunnat utröna har det vanligtvis varit möjligt att på 

ett tillfredsställande sätt ordna undervisningen för på Ålands centraJsjukhus 

intagna barn. 

I mån av möjlighet engageras i första hand den egna skolans lärare för denna 

undervisning men då detta t.ex. av praktiska orsaker inte går att ordna, måste 

andra lärare anställas för ändamålet. 

De långa avstånden medför att lärarna på landsbygden och i skärgården svår

ligen kan sköta undervisningen av på sjukhuset intagna barn. Med hänsyn här
till förutsätter utskottet att detta problem ägnas särskild uppmärksamhet 

och att åtgärder av det slag som föreslås i motionens motivering vidtas vid 

behov. 

Problemen med skolundervisningen gäller inte enbart de på centralsjukhuset in

tagna. Ofta blir konvalescenstiden hemma längre än sjukhusvistelsen, varvid 

motsvarande svårigheter uppstår. 
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I grundskolan har eleverna dock rätt till stödundervisning som gör det 

möjligt att ta igen förlora<l undervisning. Ofta är föräldrarna inte med

vetna om denna rätt, varför det vore angeläget att förbättra informa

tionen i detta avseende. 

Hänvisande till det ovansagda får utskottet vördsamt föreslå 

Marieharnn den 22 december 1980. 

att Landstinget med förkastande av hemstä11-

ningsmotionens kläm bringar innehållet i hem

ställningsmotionens och betänkandets motive

ring till landskapsstyrelsens kännedom. 

På kulturutskottets vägnar: 

Erik Sundberg 

ordförande 

Bjarne Pettersson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Sundberg, viceordföranden Olof M. Jansson, 

ledamöterna Dah1en, Fagerholm och Sundback. 


