
m 9/1961. 

LAGUTSKOTTETS betänkande m 9/1961 över land
skapsstyrelsens framställning till Ålands lands
~ing med förslag till landskapslag om lantbruks-. 
undervisning. 

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets 
utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast 
framhålla följande: 

Som helhet betraktat är förslaget utarbetat enligt förhållandenas 
krav. Vid dess uppgörande har beaktats de gångna årens praktiska er
farenheter vid skolan, landskapets särförhållanden och motsvarande 
undervisning i riket. Ifråga om lagtexten får utskottet framställa 
några anmärkningar. 
~Under inverkan av modern skönlitteratur har språkbehandlingen 

gått i den riktningen, att man numera icke i lagspråk anser obetingat 
nödvändigt att använda pluralform för predikatet, då subjektet står i 
pluralis. Man ser ofta singularform för verbet, där lagtext tidigare 
obetingat fordrat pluralis. Utvecklingen torde icke kunna hejdas, men 
en viss konsekvens synes man likväl kunna upprätthålla och antingen 
använda sig av det ena eller andra språkbruket, åtminstone i samma 
moment eller paragraf. Vad § 3 beträffar har utskottet ändrat ordet 
"skall" på första raden till "skola" med hänsyn till språkbehandlingen 
i slutet av momentet. 

~ Tiet synes onödigt att föreskriva, att direktionen skall samman
komma i skolan. På skolan har därför strukits, varjämte vissa redak
tionella ändringar företagits. 

§ 6 punkt 1), 5) och 7). Redaktionella ändringar. 
iJL. Utskottet föreslår att "tillsvidare" strykes från mom. 2 och 

3, att "Föreståndaren" i mom. 4 ändras till "Ordföranden" samt att 
orden "vid behov" strykas från samma moment. 
~. I stilistiskt hänseende har uppställningen ändrats sålunda, 

att även 1) och 3) punkterna bilda infinitivkonstruktioner i likhet 
med punkter 2) och 4). 

§ 10 punkt 9). Ordet "undervisningsmaterial" synes böra vara "under
Visningsmateriel" • 

.§__17 mom. 2. Relativsatsen i första meningen hänför sig till or
t "arbetsveckor", varför satsställningen ändrats. 
i32. Utskottet föreslår, att lagen omedelbart skall träda i kraft. 
Utgående ifrån att justeringsutskottet skall införa de språkliga 
telser, som i övrigt äro av nöden, föreslår utskottet vördsammast, 

att landstinget ville antaga lagförslaget, 
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dock sålunda att nedannämnda lagrum erhålla 

följande lydelse: 
Il 3 §. 

I landskapets budget skola årliga •••• o.s.v. enligt framställningen. 

5 §. 
Direktionen väljer årligen inom sig ordförande och viceordförande. 

Avlider medlem i direktionen eller avgår han, innan tiden för hans 

uppdrag är ute, skall fyllnadsval anställas. Den sålunda valde inträder 

i direktionen för den tid, som för den avgångne skulle återstått. 

Direktionen sammanträder på ordförandens kallelse till ordinarie 

sammanträde minst två gånger om året, en gång under vår- och en gång 

under höstterminen, i händelse skolans läsår är sålunda inde.lat, samt 

i övrigt vid behov. 

Direktionen är beslutför, då ordföranden eller vid förfall för honom 

viceordföranden och tre ledamöter äro närvarande. Vid direktionens sam

manträden föres protokoll, som undertecknas av ordföranden och sekrete

raren. 

Skolans ordinarie lärare äro berättiga:le att närvara vid direktionens 

sammanträden, men äga icke rösträtt. 

6 §. 
På direktionen ankommer: 

1) att efter ansökningstidens utgång godkänna elever för intagning 
i skolan; 

2) - 4) enligt framställningen. 

5) att till landskapsstyrelsen inkomma med förslag angående den av

gift, som elev bör erlägga till skolan; 

6) enligt framställningen. 

7) att tillsammans med lärarkollegiet besluta i frågor angående svå

rare disciplinsbrott eller annan förseelse, som är av sådan beskaffen

het, att den kan föranleda elevs skiljande från skolan; 

8) enligt framställningen. 

8 §. 
Lantmannaskolans verksamhet ledes och dess angelägenheter skötas av 

föreståndaren och lärarkollegiet. Till lärarkollegiet höra skolans samt
. liga lärare • 

Till föreståndare utnämner landskapsstyrelsen en av de fast anställda 
lärarna efter att ha hört direktionen. 

Till förvaltare för skollägenheten utnämner landskapsstyrelsen en 

av de fast anställda lärarna, efter det direktionen inkommit med för
slag. 
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slag. 
Ordförande för och sammankallare av lärarkollegiet är skolans före-

ståndare och vid förfall eller jäv för honom skolans andra lärare. Ord

föranden har rätt att kalla någon av lärarkollegiets medlemmar att 

föra protokollet. 
Medlem av lärarkollegiet må icke utan lagligt skäl utebli från sam- . 

manträde. Vid meningsskiljaktighet inom lärarkollegiet blir lärarkolle-· 

giets beslut den åsikt, som de flesta medlemmarna röstat för. Vid lika 

röstetal avgör ordförandes röst. 

9 §. 
Lärarkollegiet åligger att vid behov sammanträda för: 

1) att överlägga om de förändringar i undervisningen, som efter för

hållandena anses nödvändiga, och om andra anordningar, som kunna lända 

skolan till gagn; 

2) att uppgöra förslag till undervisnings- och timfördelningsplan. 

Ordningsstadgar, ordnande av lärarnas tjänstgöringsskyldighet m.m., 

vilka förslag, därest de icke skola avgöras av direktionen, böra av 

denna jämte eget yttrande översändas till landskapsstyrelsen; 

3) att bedöma elevernas framsteg, flit och uppförande; samt 

4) att avgiva yttrande i frågor, som hänskjutits till lärarkollegiet. 

10 §. 
Föreståndaren åligger: 

1) - 8) enligt framställningen. 

9) att vårda skolans undervisningsmateriel, inventarier, förråd 
och samlingar; 

10) - 12) enligt framställningen. 

17 §. 
Mom_. 1 enligt framställningen. 

Mom. 2. Antalet arbetsveckor, varunder meddelas ordinarie undervis

ning under det för skolan fastställda läsåret, beräknas så, att varje 

arbetsvecka omfattar sex arbetsdagar. Återstår utöver det på ovannämnt 

sätt beräknade antalet fulla veckotimmar ytterligare minst tre arbets

dagar räknas de som full vecka. På landskapsstyrelsen ankommer att 

fastställa antalet arbetsveckor vid skolan. 

32 §. 
Denna lag träder omedelbart i kraft. Genom densamma upphäves lagen 

jordbruksundervisningen i landskapet Åland, utfärdad den 13 juni 
27 (8/27).11 

Ma-
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riehamn den 17 mars 1961. 

På lagut~kottets vägnar : 
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sekreterare. 

Närvarande i ut skottet: Jan Erik Eriksson , ordfiö rande ,- Eliel Persson
1 

Gustaf Jansson , Bertel Boman och Erik Sundberg (ersättare). 


