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STORA UTSKOTTETS betänkande nr 35/1 97172 med anledning av Ålands landskaps sty-Fram.st . nr 16/1972 .
rels es framställning till Ålands landsting
med förslag till landskapslag om Ålan ds
lyceum.
Landstinget, som i ärendet fått rnot taga lagut skottets betänkande
nr 17/1971-72, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande "
Stora utskottet, som vid sin handläggning av ärendet hört rektorn
Börje Karlsson och lagberedaren Sune Carlsson, får vörds amt aniöra
följande:
I huvudsak ansluter sig utskottet till vad lagutskottet i sitt
ovannämnda betänkande anfört. I nedannämnda punkter har utskottet
dock ti llå ti t sig att ha en annan uppfattning:
9 §. Eftersom läroverkets förvaltning kommer att åligga direktionen har stora utskottet föreslagit att lärar- och elevrepresentanternas an tal skulle utgöra två för vardera gruppen, samt att målsmannarepresentanternas antal skulle bliva fem. Förutom fördelar i avseende
å erfarenhet och insikter, erforderliga för förvaltningsuppgifternas
behöriga fullgörande, skulle samarbetet mellan skolm1 och hemmen gagnas av denna bredare representation av målsmän i direktionen. En
minoritet i utskottet stödde dock framställningens styrkefördelning.
Stora utskottet har för tydlighets skull infört "elevernas måls-·
män" såsom ett mera omfattande begrepp än ".föräldrar 11 •
10 §. Föräldrarepresentanterna föreslås förordnade av landskapsstyrelsen efter hörande av Fören ingen Hem och Skola, vilken även bör
utverka kandidaternas samtycke till att mottaga uppdraget.
23 §. Stora utskottet omfattar lagutskottets ändring av 2 mom o då
därmed avses att begränsa den där avsedda tjänstledigheten till två
arbetsveckor.
Då det i överensstämmelse därmed synes lämpligt at~ begränsa
direktionens rätt att bevilja rektor tjänstledighet till en arbetsvecka, anser stora utskottet i motsats till lagutskottet, att tiden
härför i paragrafens 1 mom. bör vara högst fem dagar.
29 §. I 2 mom. 1 punkten i lagutskottets förslag intagna besträffningar, varav åtminstone den senare påföljden framföres inför klass,
har stora utskottet förehaft till diskussåon, och det ifrågasättes,
huruvida i nå got fall dylika åtgärder, där den försumlige tvingas
schavottera inför sin a krunrater, över huvud taget leder till avsett
resultat, d.v.s. vederbörandes rekorrektion; i flertalet fall tord e
resultatet blott bli ett ytterligare fördjupande av redan b e fintliga
negativa attityder .
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Med hänvisning till det ovan anförda f år stora utskottet vördsamt
föreslå
att Landstinget måtte antaga lagförslaget med följande ä ndringar:
L a n d s k a p s 1 a g
om Ålands lyceum.
I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas:
1 kap.
Allmänna stadganden

1-3 §§.
(Lika som landskapsstyrelsens fr3filställning).

4 §.
(Lika som l a gutskottets förslag).
5

§.

(Lika som landskapsstyrelsens framsi.Ellning).
6 §.
(Lika som l agutskottets förslag).

7-8 §§.
(Lika som landsk ap sstyrelsens fr am ställning).
9 §.
Lä roverket förvaltas under landskapsstyrelsens överinseende av
en direktion, i vilken skolans lärare och ordina rie elever samt elevernas målsmän är företrädd a. Direktionen består av två representan- ,
ter för lärarna, två för elevern a och fem för elevernas målsmän.För
varje grupp vä ljes dessuto m lika många ersättare.
10 §.
(1 och 2 mom. lika som lagutskottets förslag).
Under förra hälften av oktober månad utser landskapsstyrelsen
målsmannarepresentanter i direktionen samt "- deras ersättare .
Medlem och ersättare kvarstår i sitt uppdr a g den tid, för vi Jken
han utsetts och även därefter, till dess annan utsetts i hans ställe.
Lärare som lämna t skolan eller avsatts och elev som avgått eller för
alltid uteslutits från skolan anses samtidigt ha avgått från direktionen . Lärare so m avhållits från tjänsteutövning och elev som avhållits från skolgång får icke under den tid avhå llandet vara r tag a
del av dire ktionens verks amhet.
(5 mom. lika som landskapsstyrelsens framställning)
11-13 §§.
(Lika som lagutskottets försl ag ).
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14

§.

(Lika som landskaps styrelsens frnE1ställning).

15-16

§§.

(Lika som lagutskottets förslag).

17 §.
(Lika som landskapsstyrelsens framställning).

18-19

§§.

(Lika som lagutskottets förslag).
20-22 §§.
(Lika som landskap sstyre ls ens frorrnttillning).

23 §.
Tjänstledighet beviljas läroverkets rektor av landskapsstyre lsen.
Tjänstledighet j. som icke överskrider fer,1 arbet sdngar, kan dock bevi 1jas rektor av direktionen.
(2 mo:c:io lika sorJ lagutskottets förslag).
(3 I:10Ll. lika soEl landskapsstyrelsens frooställning).
24-28 §§.
(Lika som landskap sstyrels ens frru:rntällning).

29 §.
(1 mom. lika som lnndskapsstyrelsens .framställning).

Vid läroverket är följande bestraffningar tillåtna:
1) anmärkning9 tillrättavisning och varning;

2) avskiljande från kamrater;
3) kvarhållande i läroverket efter veckans slut;
4) uppLlaning till avgång från läroverket;
5) uteslutning från läroverket för viss tid; somt
6) uteslutning från läroverket för alltid.
Vad i 35-47 §§ skolordningen är stadgat skall icke äga tillämpning
vid Ålands lycem1.

30

§.

(Lika som lagutskottets förslag).
31-32 §§.
(Lika som landskapsstyrelsen s frru:1Ställning).

33 §.
(Lika sorJ lagutskottets förslag}.

34-35 §§.
(Lika som landskapsstyrelsens franställning).

36

§.

(Lika sou lagutskottet§ i:©I1@lä~).
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-4riehamn, den 28 april 1972.
vägnar:

Närvarande i utskottet: ordförmld en Börje Hagström, viceordföranden
Peder Söderströill, ledaillöterna Göran Bengtz, Erik Berg, Bjarne Björk-lund, Sven Fri berg, Olof Sall!Jen, Ragn a Sanders, Göte Sund berg och
Torvald Söderlund s81.Dt ersättarna Sven Lernberg och Erik Lundqvist,
vardera del vis.
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