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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING ti!l 

landstinget med förslag till 

l) landskapslag om Ålands hemslöjdsskola, 

2) landskapslag angående ändring av landskaps

lagen om Ålands folkhögskola, 

3) landskapslag angående ändring av 1 § land

skapslagen om studiesociala förmåner för elever i 

yrkesutbildningsanstalter och gymnasiet, samt 

4) landskapslag angående ändring av 1 § land

skapslagen om finansiering av yrkesutbildnings

anstalter. 

År 1977 omorganiserades verksamheten vid den tidigare "Ålands kvinnliga hem

slöjdsskola" i Tosarby så att undervisningen överflyttades till Ålands folkhögskola för 

att där, under en två-årig försöksperiod, bedrivas som en särskild underavdelning. Denna 

tid har sedan förlängts. I en utvärdering, gjord av "Kommitten med uppgift att utarbeta 

förslag till slutlig verksamhetsform för hemslöjdsavdelningen vid Ålands folkhögskola", 

konstateras att samarbetet mellan hemslöjdsavdelningen och folkhögskolan fungerat 

. väl. Landskapsstyrelsen delar kommittens bedömning i denna del och föreslår därför att 

hemslöjdsavdelningen fortsätter att verka vid folkhögskolan under namnet Ålands 

hemslöjdsskola. Namnet är valt för att markera skillnaden mellan den undervisning i 

slöjd som förekommer vid folkhögskolan och den yrkesinriktade hemslöjdsutbildningen 

vid hemslöjdsskolan. Målet för hemslöjdsutbildningen skaJJ vara att ge skolans elever en 

grundläggande yrkesutbildning på hemslöjdens område. I undervisningen skaJJ eftersträ

vas dels att hemslöjdens traditioner tillvaratas samt dels att hemslöjden utvecklas och 

förnyas. 

Hemslöjdsskolan skulle förvaltas av direktionen för Ålands folkhögskola. Land

skapsstyrelsen föreslår att l och 10 §§ landskapslagen om Ålands folkhögskola ändras så 

att Ålands hemslöjdsskola skulle bli representerad i direktionen. 

Folkhögskolans rektor och hemslöjdsskolans föreståndare skulJe ha olika ansvars

områden. Rektorn skulle ha det övergripande ansvaret för skolorna, skolbyggnaderna, 

personal- och undervisningsfrågor. Hemslöjdsskolans föreståndare skulle ansvara för 

hemslöjdsskolans ekonomi och utrustning, samt ansvara för att skolans reglemente och 

läroplan följs. 

Landskapslagstiftningen rörande hemslöjdsundervisning från är 1943 är föråldrad 

och i behov av förnyelse. Den föreslås därför upphävd och ersatt av en ny landskapslag 

om Ålands hemslöjdsskola. Den föreslagna lagen föranleder justeringar i landskapslagen 

om studiesociala förmåner för elever i yrkesutbildningsanstalter och gymnasiet och i 



- 2 -

det i landsJ..:apsstyrcbcn.s Ira111.sl~11ning 11r 20/ 1 '.J84-~) ingäende förslaget ti11 landskaps

lag om finansiering av yrkesutbildningsanstalter, vilket ännu inte slutbehandlats av 

landstinget. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

om Ålands hemslöjdsskola 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

Allmänna bestämmelser 

l §. 

Ålands hemslöjdsskola har till uppgift att ge en grundläggande yrkesutbildning på 

hemslöjdens område. Skolan upprätthålls av landskapet och är underställd landskapssty

relsens ledning och tillsyn. 

Hemslöjdsskolan förvaltas av direktionen för Ålands folkhögskola i enlighet med 

bestämmelserna i 10 § landskapslagen om Ålands folkhögskola (18/71). 

2 §. 

Landskapsstyrelsen utser en av skolans ordinarie lärare till föreståndare sedan 

direktionens yttrande inhämtats. 

Föreståndaren är ansvarig för hemslöjdsskolans verksamhet och skötsel. 

Reglemente 

3 §. 

För hemslöjdsskolan skall finnas ett reglemente. Reglementet skall innehålla 

bestämmelser åtminstone om 

a) hemslöjdsskolans samarbete med Ålands folkhögskola, 

b) föreståndarens arbete och ansvarsområde, 

c) besättande av lärartjänst, val av föreståndare, beviljande av avsked och 

tjänstledighet ät föreståndare och lärare, 

d) intagning av elever, uppflyttning från klass, dimission och betyg 

e) antalet undervisningsdagar per läsår 

f) elevernas rättigheter och skyldigheter och om 

g) elevavgifter. 

Landskapsstyrelsen fastställer reglementet på framställning av direktionen. 
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Undervisningen 

q. §. 

Vid hemslöjdsskolan finns studielinjer för konsthantverk och konstindustri. Vid 

behov kan specialiseringskurser hållas. 

Läroplan för arbetet i skolan fastställs av landskapsstyrelsen på framställning av 

direktionen. 

5 §. 

Skolans läsår börjar den 1 augusti och avslutas den 31 juli. Dag för arbetsårets 

början och slut liksom antalet undervisningsdagar fastställs av landskapsstyrelsen. 

Lärare och övrig personal 

6 §. 

Vid hemslöjdsskolan kan finnas lärare och annan personal. 

7 §. 

Kompetenskrav för ordinarie lärartjänst är avslutad lärokurs vid hemslöjdsinstitut, 

eller motsvarande kompetens, samt minst ett års erfarenhet av arbetet som hemslöjds

lärare. Kompetenskrav för övrig personal fastställs av landskapsstyrelsen. 

Landskapsstyrelsen kan bevilja undantag från i 1 mom. nämnda kompetenskrav. 

8 §. 

Timlärare förordnas på viss tid eller tillsvidare av landskapsstyrelsen. Vikarie kan i 

brådskande fall förordnas av hemslöjdsskolans föreståndare för högst en månad. 

Elever 

9 §. 

För inträde som elev krävs fullgjord läroplikt. Elev intas till hemslöjdsskolan av 

direktionen på förslag av elevantagningsnämnden. 

10 §. 

Hemslöjdsskolan har rätt att uppbära elevavgifter. Avgifternas storlek fastställs av 

landskapsstyrelsen. 
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11 §. 

Om elev uppför sig olämpligt eller bryter mot hemslöjdsskolans reglemente kan 

föreståndaren vidta disciplinära åtgärder mot eleven i enlighet med de bestämmelser 

som gäller disciplinära åtgärder mot folkhögskolans elever. 

Denna lag träder i kraft den l augusti 1986. 

Genom denna lag upphävs landskapslagen den 30 april 1943 om läroanstalter för 

hemslöjd i landskapet Åland (13/43). 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om Ålands folkhögskola. 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 10 § l och 2 mom. landskapslagen den 20 april 1971 om Ålands folkhögskola 

(18/71), sådana de lyder i landskapslagen den 10 april 1980 (22/80), samt 

fogas till I § ett nytt 2 mom. som följer: 

1 §. 

Vid folkhögskolan verkar Ålands hemslöjdsskola, i enlighet med bestämmelserna i 

landskapslagen om Ålands hemslöjdsskola ( I ). 

10 §. 

Den närmaste tillsynen över folkhögskolan och hemslöjdsskolan handhas av en 

direktion bestående av åtta medlemmar. Hemslöjdsskolans föreståndare är föredragande 

i direktionen i ärenden som rör hemslöjdsskolan. Övriga ärenden föredras av folkhögsko

lans rektor, som även är sekreterare i direktionen. 

Landskapsstyrelsen utser fyra medlemmar i direktionen, varav en på förslag av 

Ålands folkhögskolas elevförbund och varav en skall representera hemslöjden i landska

pet. Bland dessa medlemmar utser landskapsstyrelsen ordförande och viceordförande. 

Skolornas elever utser två medlemmar samt lärarna och den övriga personalen vardera 

en medlem. För varje medlem utses en personlig ersättare. 
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Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1986. Landskapsstyrelsen utser en medlem i 

direktionen som skall representera hemslöjden i landskapet från lagens ikraftträdande 

tHls ordinarie val av direktion hålls. 

Landskapslag 

angående ändring av 1 § landskapslagen om studiesociala förmåner för elever i 

yrkesutbildningsanstalter och gymnasiet. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 1 § 1 mom. landskapslagen den 5 juli 1985 

om studiesociala förmåner för elever i yrkesutbildningsanstalter och gymnasiet (33/85) 

som följer: 

1 §. 

Denna lag tillämpas på elever i gymnasiet, i de av landskapsstyrelsen upprätthållna 

yrkesutbildningsanstalter som avses i landskapslagen om lantbruksundervisning (23/61), 

landskapslagen om Ålands husmodersskola med 6 månaders husmoderskurs (23/63), 

landskapslagen om Ålands hemslöjdsskola ( I ), landskapslagen om yrkesundervisning 

(7 /62), landskapslagen om Ålands sjömansskola (11/68), landskapslagen om Ålands 

sjöfartsläroverk (49/77), landskapslagen om Ålands tekniska skola (38/67), landskaps

lagen om Ålands handelsläroverk (37 /7 5) och landskapslagen om Ålands hotell- och 

restaurangskola (93/79) samt på elever som deltar i temporärt anordnad grundläggande 

yrkesutbildnfrlg. 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1986. 

Landskapslag 

angående ändring av 1 § landskapslagen om finansiering av yrkesutbildningsanstalter. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 1 § 1 mom. landskapslagen den om 

finansiering av yrkesutbildningsanstalter ( I ) som följer: 

1 §. 

Denna lag tillämpas beträffande fördelningen av kostnaderna för de av landskapet 
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upprätthållna yrkesutbildningsanstalter som avses i landskapslagen om lantbruksunder

visning (23/61), landskapslagen om Alands husmodersskola med 6 månaders husmoders

kurs (23/63), landskapslagen om Alands hemslöjdsskola ( I ), landskapslagen om yrkes

undervisning (7 /62), landskapslagen om Alands sjömansskola (11/68), landskapslagen om 

Alands sjöfartsläroverk (4-9/77), landskapslagen om Alands tekniska skola (38/67), 

landskapslagen om Alands handelsläroverk (37 /7 5) och landskapslagen om Alands hotell

och restaurangskola (93/79). 

Denna lag träder i kraft den l augusti 1986. 

Mariehamn den 15 augusti 1985. 

Vicelantråd Gunnevi Nordman 

Lagberedningssekreterare Michael Patrickson. 


