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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 36/1977-78 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag till 

landskapslag angående ändring av landskapslagen 

om yrkesundervisning. 

Landstinget har i ärendet fått mottaga kulturutskottets betänkande nr 

6/1977-78. 

Stora utskottet, som hört lantrådet Alarik Häggblom, rektor Gunnar Lem

qvist och skolinspektören Börje Lång, har icke kunnat omfatta de motiv 

för införande av 190 arbetsdagars skolår vid yrkesskolan, som kultur

utskottet anfört. Ett kortare skolår än vad som stadgas i riket höjer 

inte den vid landskapets yrkesskola meddelade utbildningens värde vare s:lg 

absolut eller relativt. Vid avväganden beträffande möjlig utlokalisering 

av yrkesutbildningen i det svenska Finland på särskilda yrkeslinjer kan 

ett kortare skolår på Åland än i riket knappast vara något positivt 

argument, och inte heller för elevernas kvalifikationer för vidare

utbildning utgör ett kortare skolår någonting gynnande. Ehuru i I års

kursen enligt vad utskottet inhämtat arbetsveckan nu omfattar 38 vecko

timmar mot 37 i rikets yrkesskolor och underskottet i skoldagar därigenom 

i realiteten kompenseras, kvarstår likväl för de högre årskurserna 

underskottet om 5 arbetsdagar. Primärt är att undervisningen och det 

inhämtade kunskapsmaterialet ställes i relation till vad som gäller vid 

övriga svenskspråkiga läroinrättningar i landet, som meddelar enahanda 

undervisning; jämförelser i fråga om skolårets längd vid övriga landska

pets skolor synes vara av sekundär betydelse. Med hänsyn härtill, och 

då även i riket en förkortning av skolåret vid yrkesskolorna är föremål 

för diskussion är det enligt utskottets mening skäl att avvakta resultatet 

därav. 

Med hänvisning till det anförda får stora utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det förelig

gande lagförslaget oförändrat. 

Mariehamn den 15 maj 1978. 

På stora ut~k~t~ts ~ä~-:-~~~~-

~~Hags~ 
~förande 

ax Carlberg 
sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Hagström, viceordföranden Söder tröm, 
ledamöterna Bengtz, Boman, Nils Karlsson, Roald Karlsson,Nylund, ailders, 
öberg samt ersättaren Olof M. Jansson. 
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