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I n n е h а li: N:o 321. Folkskolföroтdning, sid. 721. —  N:o 322. Förordning om tjänsteinnehsvarnas 
inom folkskoleväsendet avlöning och pensioner, sid. 757.— N:o 323. Förordning.angående 
5,ndring av förordningen om lärdomsskolornas läroplaner, sid. 765. 

N : o 321. 

Folkskolförordning 

Given i Nådendal den 23 juli 1958. 

På föredragning av undervisningsministern 
1 juli 1957 (247/57): 

1 kap. 

Om follcskolan i allmdnhet. 

1 §. 
Den undervisning och uppfostran, som skali 

meddelas i folkskolan, bör ordnas så, att 
skolan fyller den uppgift, som i folkskollagen 
ålagts densamma. 
Undervisningen i folkskolan är offentlig. 

Skolföreståndare ш dock för ordningens be- 
varande inskränka tillträdet för åhörande av 
undervisningen. 

2 §, 

Angående den tidpunkt, d. läsårets arbete 
begynner, böra barnens föräldrar р tgärd 
av folkskolans direktion minst tv å veckor 
tidigare underriittas р sätt, som befinnes 
1ä,mpligt. Dtt tillkännagivande bör för sagda 
tid även anslås på skolans ytterdörr eller pIt 
särskild 'arislagstavla. Har kommunen före- 
skrivit, att barn från främmande distrikt 
äger rätt att besöka skola mom distriktet, 
ska11 meddelande om begynnelsetidpunkten 
skriftligen tillställas barnets målsman. 

3 §. 
цäг i skola med en lärare eleverna i det 

fall, som omförmälts i'4 § 2 mom. folkskol- 
lagen, undervisas i två grupper, börjar iäs- 
årets arbete i början av augusti och slutar 
den ].5 juni dier i händelse denna dag är 
en söndag eher högtidsdag, närmast före- 
gående vardag. 
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stadgas i stöd av 91 § folkskollagen den 

mom skoldistrikt, даг eleverna ha långa 
eher annars svårframkomliga dägar till sko-
lan eller där vattendragens tillfrysnings- och 
islossningsperioder utgöra hinder för anord- 
nande av oavbruten skolgång, mIt arbetet i 
de lägre klasserna eher i hela skolan ра- 
börjas i augusti och avslutas i juni. 
Medborgarskolans arbete kan under hösten, 

i häridelse dess clever e11er majoriteten av 
dem behöeas såsom hjälp för utförande av 
lantbruks- eher andra till befolkningens ordi- 
nära näringsfång hörande brådskande arbe- 
ten, medelst folkskoldirektionens beslut av- 
brytas för högst toly skolarbetsdagar. De 
förlorade arbetsdagarna böra härvid ersättas 
så som ovan i 2 mom, är stadgat. 

4 §. 
Sås0П1 skolarbetsdag anses med arhetsord- 

ningen överensstämmande dag med fu11t an-
tai timmar samt terminernas avslutnings- 
dagar. I händelse arbetsdag av tvingande 
skäl avbrytes, mIt de återstående timmarna 
hållas senare, dock så, att icke elevernas 
arbetsdagar på den grund förlängas utöver 
sex tïmmar. 
Såsom arbetsdag anses icke arbetstiden vid 

somma rkoloni och icke heller annan sommar- 
verksamhet för eleverna. 

5 §. 
Utöver sommarferie hålles inom folkskolan 

en julferie, vilken omfattar minst toly dagar 
samt en påskfeiïe om fern даg•r. -
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Under läsåret skola minst tuo lovdagar 
givas. De böra under arbetsperioden и а11- 
mänhet fördelas pA samma dagar unom ski-
lans ans samtliga klasser och и allmänhet omedel-
bart före eher efter söndag e11er högtudsdag, 
dock minst tre и följd under vårterminens 
skudsäsong. 
Under skoldag, som följer pA ferie eher 

lovdag, hå,llas и allmänhet icke förhör över 
hemuppgifter och ick e heller prov. 

Då školarbetet til följd av epidemi eher 
av annan övermäktug orsak varit avbrutet 
chier begynt senare än den tidpunkt, som 
stadgats, skola de förlorade arbetsdagarna 
ersättas geur att antalet lovdagar и skälug 
omfattning unskränkes och, и händelse detta 
ucke är nog, genou  att tiden föг läsåret; 
undervisning förlänges, dock med högst sex 
arbetsdagar. 

7 §. 
Dagens arbete inledes med en kort begyn-

nelseandakt. Därefter följa skollektionerna, 
vilka pågå i sextio minuter. Av lektionerna 
användas minst fyrtiofem minuter till sådan 
undervisning, som överensstämmer med ar-
betsordningen, och minst til minuter till rast. 
Dlatrast bör omfatta åtminstone tjugofem 
minuter. Då vid praktisk arbetsundervisning, 
exkursion chier av annan orsak rast icke är 
ändamålsenlig, bör i stället föг sådan pauser 
u arbetet vid låmpliga tillfällen ordnas föг 
enskilda clever eller grupper, men arbets-
dagen må icke förkortas. 

Utöver skolans dagliga arbetstid må för 
elevernas räkning unrättas frivilliga klubbar, 
vulka främja skolans arbete. 

s §. 
DA hösttermunens arbetstid slutar, hålles 

en julfest och и slutet av vårterminens ar-
betstid en utställning av elevarbeten och en 
avslutning av läsåret. 
Under allmänna flaggningsdagar och un-

der skolans egna högtudsdagar bör skolan 

flagga. 
9 §. 

Finnas vid egentlig folkskola, hjälpskola. 
eher medborgarskola clever med lapska så- 
som modersmål, bör и mån av behov och möj- 
lighet dessa clever meddelas muntlig under-
visning på deras modersmål. 

10 §. 
Vid undervisnurigen användas av skolsty- 

relsen godkända läroböckeг. Dock må vid 
medborgarskola, hjå'lpskola och andra special- 
klasser med folkskolinspektors begivande även 
andra 1ämpliga böcker användas såsom läro 
böcker, и händelse föг ändamålet tjänlug, av 
skolstyrelsen godkänd lärobok icke finnes. 

11 §. 
Vid undervisningen ska11 följas en enligt 

av skolstyrelsen fastställt formulär uppgjord 
undervisningsplan, van i skolarhetets allmänna 
organisation, läro'åmnen, lärokurser samt läro- 
böcker bestämmas. Till undervisningsplanen 
hör såsom en särskild del en årsplan, som 
ska11 utarbetas föг varie år och van i ski-
lans arbetstid, arbetsordningen föг varie 
klass och varje' lärare, arbetsordningen föг 
studie- och klubbverksamheten föг de unga, 
som avslutat sin skolgång, undervisцings- 
grupperna, klassfёreståndarna, и den mAn 
så,dana erfordras, samt den arbetsmängd, som 
bör utföras av lärare, timlärare och arbets- 
handledare, beräknad и veckotimmar, bestäm- 
mas. 
Hava lärarna mom en kommun vid av 

folkskolnämnden sammankallat sammanträde 
väckt förslag beträff.ande de läroböcker, som 
skola användas, bör detta förslag beaktas и 
undervisningsplanen, så,vida icke särskilt skäl 
till avvikelse därufrån fbreligger. 

12 §. 
Undervisningsplanen uppgöгes av skolans 

föreståndare и samråd med de övriga lärarna 
och skolans föreståndare underställer den- 
samma direktionen för godkännande. Direk-
tionen äger befogenhet att i föгslaget göra 
de ändringar, vilka anses erforderliga, var- 
efter planen, utom till den del den berör 
mellanskolan, bör underställas folkskolinspek- 
torn för faststä11e1se. I händelse inspektorn 
icke anser sig kunna fastställa den, hёг han 
återremittera den för förnyad behandliny 
med bifogande av erforderliga direktiv. I 
händelse folkskolinspektor icke heller fast-
stiller den nya planen, skahl han under-
stiilla skolstyrelsen ärendet för avgörande. 

Fohkskohinspektor äger, dA han fastställer 
den till undervisningsplanen anknutna Ars-
planen, befogenhet att utan att återremittera 
den för ny beredning, и densamma göra de 
ändrungar gällande stadganden och bestäm- 
melser förutsätta. 
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Vad ivan stadgats om utarbetande och 
faststa11e1se av undervisningsplan, ska11 lända 
till efterrättelse även да fastställd undervis-
ningsplan andras. Anser skolstyrelsen, att 
undervisningsplan bör ändras, äг direktionen 
pliktig att mom fyra månader efter det den 
erhållit del av skolstyrelsens beslut under- 
ställa folkskolinspektor en ny plan för fast- 
stä11e1se.  

13 §. 
I reglemente föг folkskola i stad och kö- 

ping må bestämmas, att mom parallella skol- 
former med samma språk inom kommunen 
helt eher delvis ska11 efterlevas samma un-
dervisningsplan, vars årsplan dock ska11 ut- 
arbetas skilt för sig för varie skola. Hiir-
vid bör i reglementét även bestammas, i vii-
ken ordning undervisningsplanen ska11 ut-
arbetas. Beträffande godkannande och fast- 
sta11e1se giller vad som ivan i 12 § stadgats. 

14 §. 
11lellanskolas undervisningsplan och dess 

årsplan bör underställas skolstyrelsen för 
fastštä11e1se. DIrest skolstyrelsen icke an-
ser sig kunna fastställa den, bör den jämte 
erforderliga direktiv återremitteras till di-
rektionen, vilken bör upptaga ärendet till 
förnyad behandling. I händelse skolstyrel-
sen icke heller godkänner den av direktionen 
uppgjorda nya planen, iiger den hefogen-
het att däri göra de andringar den anser 
erforderliga. För faststä11e1se avsedd plan 
bör direktionen tillställa folkskolinspektor, 
vilken äger avgiva sitt utlåtande i saken 
och därjämte insända plan och årsanmälan 
om läroplanen till skolstyrėlsen föг отрröv- 
n1ng. 

15 §. 
För ordningens upprätthållande i. skola 

och elevhem mA lärarkår efter att i fråga 
om elevhem hava hört elevhemsförestånda- 
ren, utfarda ordningsregler, vilka skola 
bringas til direktionens kännedom. I hän- 
delse direktionen önskar fatta beslut om 
dessa ordningsregler, bör ärendet behandlas 
i den ordning, enligt vilken undervisnings-
plan utarbetas. 

16 §. 
IIar elevs målsman, som önskar, att eleven 

med stöd av 8 § religionsfrihetslagen (267/ 
22) skahl befrias från den ahlmiinna reli- 
gionsundervisningen i skolan, därom enligt 
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6 § veгkställighetsförordniгigen till sagda 
lag (334/22) gjort anmälan hos skolans före- 
ståndare, äger denne om saken underrätta 
direktionen, vilken bör befria eleven från 
sagda undervisning. 

Önskar målsman bereda e1ev, som befriats 
från skolans allmänna religionsundervisning, 
en med hans troslära överensstämmande reli- 
giorisundervisning, bör han därom skriftligén 
anhålla his direktionen, vilken, i händelse 
kravet Ir grundat i lag, äger bereda eleven 
en med hans troslära överensstämmande un-
dervisning. 
Önskar registrerat trossamfund anordna 

en med sin troslära överensstämmande reli- 
gionsundervisning för en från skolans а11- 
männa religionsundervisning befriad elev- 
minoritet, bör det utverka skolstyrelsens bi- 
fa11 tili anordnandet av sådan uridervisning 
och av undervisningsplanen. 
I 7 § 3 mom. folkskollagen avsedd under-

visaing i religionshistoria och sedelä,ra för 
fern' dIer flere elever, vilka aro befriade från 
den allmänna religionsundervisningen i ski-
han och som icke kunna visa, att de ei heller 
utom skolan erhålla med sin troslära över- 
ensstämmande religionsundervisning, ska11 
meddelas minst under en tid, som motsvarar 
en veckotimme. 

2 kap. 

Egentlig folkskola. 

17 §. 
Lleverna i egentlig folkskolas första klass 

erhAlla undervisning under 20-24, i andra 
klassen under 24-26, i tredje klassen under 
28-30, i fjärde klassen under 30  och ele-
'-erna i de därnäst högre klasserna under 
30-32 timmar i veckan. 

Undervisas i fjärde chier högre klass fri- 
vdlligt linie, mA klassens antal timmar i 
veckan med två överstiga det i 1 mom, stad-
gade antalet. 

18 §. 
Omfattar grupp, som ska11 undervisas ge- 

mensamt och till vilken hör clever i första 
eher andra årsklassen, minst tjugofem clever, 
må gruppen vid undervisning i modersmålet 
och i räkriing under sammanlagt tre timmar 
i veckan delas i. två delar, som skola under-
visas skilt för sig. 
Undervisningsgnipp i handarhete mA i a11- 

mänhet icke omfatta flere än tjugo clever. 
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Då gossar och flickor skilt för sig under-
visas i handarbete samt i gymnastik och 
idrott, böra clever av samma kön, vilka an-
fars tillhöra olika undervisnirigsgrupper, 
sammanföras mom samma undervisnings-
grupp i den utsträckning, som de i lagen och 
ivan i denna paragraf upptagna stadgandería 
det tillåta. Härvid få dock icke clever av 
första e11er andra årsklassen i allmänhet sam- 
manföras i samma grupp som clever av 
fjärde eher högre årsklasser, och clever av 
samma kön mom samma årsklass, ei heller 
i allmänhet hänföras till olika undervisnings- 
grupper. 
, 19. 
Finnes det ändamålsenligt att i folkskola 

med två lärare, där en medborgarskola an- 
knutits till den högre undervisningsgruppen, 
sammanföra de fyra lägsta årsklasserna i 
samma undervisningsgrupp eher att till följd 
av gles bebyggelse, besvärliga skolresor eher 
andra exceptionella orsaker vid folkskola 
med en lärare inrätta endast de två, tre chier 
fyra lägsta årsklasserna, та skolstyrelsen 
därtill bevilja tillstånd. Ifa11 härvid fyra 
årsklasser undervisas gemensamt, m?t elev- 
antalet icke överstiga femton. 

20 §. 
Finnas vid folkskola med en lärare, vilken 

omfattar sju eher, medborgarskolans clever 
inberäknade, åtta årsklasser, sammanlagt 
högst femton clever, må samtliga årsklasser 
undervisas gemensamt. I annat fall böra 
eleverna i de två eher tre lägsta klasserna 
undervisas skilt för sig fyra veckor under 
hösten ich tv å under våren samt dessutom 
erforderlig tid under en arbetsdag i veekan 
under annan del av arbetsperioden. Den 
återstående arbetstiden användes för under- 
visning av de högre klasserna skilt för sig. 

21 §. 
Finnas vid egentlig folkskola i 54 § 2 mom. 

avsedda speciallärare, bör undervisningsarhe- 
tet sålunda fördelas mellan lärarna, att minst 
hälften av varie elevs lektioner handhavas 
av samma lärare. 

3 kap. 

л7еdborgarskolan. 

22 §. 
medborarskolan bör nara aiiknyta till 

niiringslivėt och i sámråd med vėdеrbörande 

myndigheter hjälpa eleverna att mom detta 
välja' sin uppgift samt skapa en grund för 
den egentliga yrkesundervisningen. Over ele-
vernas böjelser, färdigheter och intressen 
böra för underlättande av vägledningen vid 
yrkesval i enlighet med av skolstyrelsen givna 
anvisningar göras på iakttagande av eleverna 
baserade fortlöpande anteckningar. 

Undervisningen mom medborgarskolan bör 
vara mångsidig och gnad att öka förutsätt- 
ningarna för yrkesvalet. Fnligt behoven 
mom befolkningens näringsliv samt elevernas 
böjelser och intressen mA huvudvikten hilT 
undervisningen vid niedborgarskolan läggas 
nä'rmast inóm området för någon chier några 
grupper av näringar. 

23 §. 
De läroämnen, i vilka undervisning konti- 

nuerligt bör meddelas mom  medborgarskolan, 
böra bestämmas i folkskolas reglemente. Be-
triiffande övriga. läroämnen beslutes i hin-
planen. 

24 §. 
I medborgarskola erhålla eleverna under- 

visning under 30-36 timmar i veekan. 
L1evs arbetsdag må i allmänhet icke от- 

fatta mera än sex lektioner. 

25 §. 
I handarbete samt vid arbetsövningar i 

huslig ekonomi och övriga praktiska ämnen 
undervisas högst tjugo clever gemensamt. 
I gymnastik och idrott skola gossar och 

flickor undervisas skilt för sig. 
I handarbete samt vid arbetsövningar i 

huslig ekonomi och övriga praktiska å'mnen 
ävensom i gymnastik och idrott skola clever 
av samma kön, vilka annars tillhöra olika 
undervisningsgrupper, sammanföras i samma 
undervisningsgrupp i den omfattning, som 
de i folkskollagen och i denna förordning in- 
gåeride stadgandena om undervisningsgrup- 
pernas. storlėk tillåta. Härvid få dock icke 
clever i efter varandra följande klasser sam- 
manföras i samma undervisningsgrupp i hän 
delse det till följd av sammanslagningen 
bleve nödvändigt att temporärt ordna under- 
visningen i form av kurser med växelläsning, 
och till samma årsklass hörande elever av 
samma kön få i allmänhet icke hiinföras till 
olika undervisningsgrupper. 
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26 §. 
I avlägsna trakter eher under exeeptio-

nella förhållanden må medborgarskola, jäm-
likt vad som i 19 och 20 §§ stadgats, unrättаs 
i form av undervisning av praktisk natur, 
vilken meddelas i anslutning till den högre 
undervisningsgruppen vid egentlig folkskola, 
varvid en tillräcklig del av lärotiden använ-
des för läroiimnen, vilka р . ett eentrait sätt 
höra samman med Ortens näringsliv, religion 
och religionshistoria, samhällslära, moders-
målet och litteratur, handarbete samt huslig 
ekonomi och barnavård. 
Då elevantalet kir litet och andra hinder 

icke heller möta, må medborgarskolas clever 
kiven armars sammanföras med clever i egent-
lig folkskola till en grupp, som samfiillt un-
dervisas i handarbete, gymnastik och idrott 
samt sång. 

4 kap. 

Il,jälpskola och annan specialundervisning. 

27 §. 
Hjälpskola ir en folkskola, и vilken under- 

vusning meddelas åt i sin andliga utveckling 
efterblivna och lindrigt svagsinta barn. 

. 28. 
Hjälpskola omfattar åtta årsklasser. Till 

hjälpskola överflyttar direktionen med folk- 
skolinspektörs begivande e1ev, som icke ådaga- 
lagt framsteg и egentlig folkskola och som 
и fråga om sin andliga utveckling konsta- 
terats vara efterbhiven e11er lindrigt svagsint. 
Överflyttning må icke företagas utan över- 
läggning med elevens målsman. 

Till hjälpskola та överflyttas e1ev, vilken 
dessförinnan under minst ett läsår besökt 
egentlig folkskola. På särskilda skäl kan и 
lijdjpskola intagas e1ev, som icke besökt 
egentlig folkskola under ett år. 

29 §. 
I hjälpskola må icke fiera än femton clever 

undervisas tillsammans. I händelse mom 
grupp, som skahl undervisas tillsammans, fin- 
nas clever från fiera än fyra årsklasser, та 
elevantalet icke överstiga tuo. Skolstyrelsen 
mA dock av särskild orsak giva tillstånd till 
gemensam undervisning också för större 
grupper. 
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30. 
I hjälpskolas första klass ,omfattar under- 

visningen 20-24 veckotimmar, и andra klas-
sen 24-26, i tredje 26-28, i fjärde 28-30 
och и högre klasser 30-32 veckotimmar. 

31 §. 
E1ev i hjälpskola, som ådagalägger tillräck- 

liga framsteg, må av direktionen med folk- 
skolinspektörs begivande flyttas tillbaka till 
egentlig folkskola chier medborgarskola и en 
klass, som motsvarar hans utveckling. 

32 §. 
I hjälpskola meddelas undervisning и samma 

ämnen som i egentlig folkskola och mcd-
horgarskola, doek med lämpande av deras 
lkirokurser efter vad en framgångsrik under-
visning kräver. 
I hjälpskolas högre klasser bör undervis- 

ningen gå ut på att fdrbereda eleverna för 
det praktiska livet. 
I hjälpskola ska11 särskild uppmärksamhet 

fäslas rid uppfostran och uppmuntran av 
eleverna samt rid väckande av självtillit 
ävensom vid undervisning beträffande ren- 
lighet, snygghet och gott uppförande. 

33 §. 
Hjälpskola hör i mån av möjlighet särskilt 

eårda sig om sina tidigare clever och giva 
sitt stöd At deras strävanden att skapa sig 
en plats i samhället såsom nyttiga medlem-
mar av detta. 

34 §. 
I kommun, dur hjälpskola fines, må fin-

nas en eller fiera observationsklasser för sär-
präglade clever. 

Elevgrupp, som skahl undervisas gemen-
samt i observationsklass, må icke omfatta 
fiera än do clever. 

Tí11 observationsklass överflyttar direktion 
med folkskolinspektörs begivande elev, vilken 
utan framgång besökt egentlig folkskola, men 
vilken det icke är skäl att överflytta till 
hjälpskola eller till annan till buds stående 
speeialskola. 
Vid observationsklasserna iakttages för 

egentlig folkskola och medborgarskola gäl-
lande undervisningsplan och indelning av 
lektionerna. 

35 §. 
Kommun, vilken önskar inrätta sådan 

hjälpskola, vilken den enligt lag icke äг plik-
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tig att upprätthålla, eher i 14 § folkskol- 
lagen avsedd specialskola eher -klass eher 
ivan i 34 § avsedd observationsklass, bAr er- 
hå11a skolstyrelsens tillstånd till inrAttandet. 
Detsamma gäller beträffande antagande av 
speciallärare till att meddela undervisning åt 
särpräglade clever i egentlig folkskola eher 
medborgarskola. 

Beträffaride 1'AroinrAttningar för blinda 
och döva och om ordnandet av den under- 
visning, som skali meddelas vid dem, stadgas 
särskilt. 

5 kap. 

лeldanskola. 

36 §. 
Statsrådet må bevilja tillstånd till inrät-

tande av till folkskola hörande mellanskola i 
kommun, som är fattig och avsides belAgen, 
i hAndelse skolan Ar behövlig för det konti-
nuerliga bildningsbehovet på orten. Tillstånd 
att inrätta dylik skola må undantagsvis be-
viljas Aven annan kommun, därest lAroverk 
icke tidigare finies och behovet av mellan-
skola Ar synnerligen stort, såvida statsrådet 
prövar, att skolan genom viktig experiment-
verksamhet på undervisningens och uppfost-
rans område kan vara rikets undervisnings-
vAsen till sArskild nytta. 
Ansökan rörande inrAttande av mellan-

skola bör tillstiillas folkskolinspektor före 
den 1 februari det år, då skolan är avsedd 
att öppnas i början av höstterminen. Till 
ansökan bör fogas utredning Aver de lokali-
teter, som skola Averliimnas till skolans dis-
position, jAmte planritningar och måttupp-
gifter samt Aver skolans sannolika elevantal, 
skilt för sig beträffande dem, som intrAda i 
den liigsta klassen, samt, i hAndelse skolan 
Ar avsedd att vara en experimentskola, detal-
jerad utredning angående experimentverk-
samhetens art och oinfattning. 

Folkskolinspektor Ager ofördröjligen in-
sAnda ansökan jAmte utlåtanden till skol-
styrelsen. 

37 §. 
Hava minst sextio clever godkänts till mel-

lanskolas lAgsta klass, må en parallellklass 
till densamma inrättas. їr antalet clever 
minst etthundra, må antalet pаrallellklasser 
vara två samt, i hAndelse elevantalet i den 
lägsta klassen utgör minst etthundrafyrtio, 
tre parallellklasser. I Avriga klasser böra så 

många para11e11k1asser finnas, att antalet 
elever, вот skola undervisas gemensamt, icke 
Averstiger fyrtio. 
FAr inrättande av para11e11k1ass bör skol- 

styrelsens tillstånd inhämtas. 

38 §. 
Mellanskolan bygger pA fyra eher sex års- 

klasser i folkskola. Den fArstnAmnda Ar fem- 
årig och den senare tre- e11er fyraårig. 

Fleverna i mellanskolan erhålla undervis- 
ning under 30-36 timmar i veckan. Eievs 
arbetsdag та icke omfatta flera An sju lek-
tuner. 

. 39. 
I mellanskolan meddelas undervisning i 

religion, modersmålet, historia och samhAlls- 
1Ara, geografi och naturalhistoria, fysik, kemi, 
matematik, det andra inhemska språket, ett 
främmande språk, gymnastik, idrott och 
hA1solAra, teckning, handarbete, huslig eko-
nomi samt sång. HArutAVCr må i skolan 
meddelas undervisning i ett frivilligt Arne, 
i hAndelse minst åtta clever anmAla sig till 
erhållande av sådan undervisning. DA sär- 
skilda skA1 sådant påkalla, та skolstyrelsen 
giva tillstånd därtill, att Aven ett obligato-
riskt tilläggsämne upptages i undervisnings- 
planen. 

40 §. 
Fleverna i mellanskola utses bland de sA= 

kande pA basen av i egentlig folkskola ut- 
fArdat betyg, 1Arares utlå,tande och en intrA- 
desexamen, vilken ska11 avlAggas i mellan- 
skolan, såsom betrAffande antagande av 
clever i statens 1Aroverk Ar stadgat. 

їdagalAgger läropliktig еlец icke fram- 
gång i sitt studium, överflyttas han beroende 
på skolstadiet antingen till egentlig folkskola 
chier till medborgarskola. Angående Aver- 
flyttning besluter folkskolinspektor pA fram- 
ställning av 1Ararkollegiet. 

41 §. 
I handarbete samt i elevarheten i fysik och 

kemi undervisas icke fiera An tjugo clever 
gemensamt och i praktiska arbetsövningar i 
huslig ekonomi icke fiera An sexton. 
I gymnastik och idrott samt i hA]solAra 

undervisas gossar och f.lickor skilt för sig. 
I handarbete samt i gymnastik och idrott 

skola annars till olika undervisningsgrupper 
hörande clever av samma kön sammanföras 
i samma undervisningsgrupp i den utstrAck-
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Hing de i folkskollagen och i denna förord= 
ring ingående stadgandena om gruppernas 
maximala storlek det tillåta. Härvid må dock 
i allmänhet icke clever från andra än antin-
gen två р. varandra följande eher tre parai-
leila klasser sammanföras i samma grupp. 

42 §. 
Föreligger önskemål att åt mellanskola för- 

värva samma rätt som statens mellanskolor 
åtnjuta att åt dem, som genomgått de stad-
gade liirokurserna, utfärda betyg övег genom- 
gången mellanskola, ska11 direktionen genom 
förmedling av folkskolinspektor därom in- 
sända anhållan jämte nödig utredning till 
skolstyrelsen, vilken pA basen av verkställd 
inspektion må bevilja den rättighet, som an- 
söktв, föг viss tid eher tillsvidare. 

6 kap. 

Ungdornsarbete. 

43 §. 
Lärare äger på begäran meddela de ung-

domar, som avslutat sin skolgång, kunskaper, 
redogörelser och råd, särskilt i och för själv- 
studium pA fritid. 
För den ungdom, som avslutat sin skol- 

gång, må på åtgärd av skolan anordnas så- 
dan verksamhet till f.rämjande av studie- och 
bildningsintresscn, som överensstämmcr med 
skolans fostraruppgift och för vars anord- 
nande skolan har tillräckliga förutsättningar, 
i händelse minst åtta ungdomar, vilka av-
siutat sin skolgång, anmäla sig till deltagande 
i denna verksamhet. En arbetsordning, дäг 
ledaren eher ledarna och, i händelse så ir 
nödigt, en gemensam föreståndare tillsättes, 
utarbetas och fastställes, såsom i 12 stadgats. 
Inledd verksamhet та fortsättas så länge 
minst sex ungdomar, vilka avslutat sin skol- 
gång, regelbundet taga del däri. Med folk- 
skolinspektors tillstånd må även clever i 
medborgarskola och mellanskola deltaga i 
verksamheten. Dessa inräknas dock icke i 
förenämnda minimiantal clever. 
PA begäran bör At deltagare utfärdas betyg 

över hans prestationer, insikter och ирр- 
föгande under den tid han deltagit i verk- 
samheten. 

44 §. 
Bibloteket böг vara ггррен pA bestämda 

tider. I samhand därmed bör i mån av möj-
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lighet uren a,noгdnas läsutrymmen föг ung-
domar, vilka avslutat sin kolgång. 

45 §. 
•nskar person, som icke längre befinner 

sig i läropliktsåldern, vid särskilt förhöг av- 
lägga prov beträffande folkskolans lärokurs 
eher dcl dära.v och i stöd härav erhålla betyg, 
skahl han anmå'1a sig hos föreståndaren för 
folkskolan i skoldistriktet pA sin boningsort. 
Föгhöret förrättas av en av föreståndaren 
förordnad lärare och derme utfärdar, i hän- 
delse den förhördes kunskaper motsvara folk- 
skolans 1är іkurser, åt honor däröver enligt 
av skolstyrelsen fastställt formulär uppgjort .. 
intyg, vilket jämväl undertecknas av före- 
ståndaren. I händelse privet avlägges för 
erhållande av avgångsbetyg från folkskola, 
bör folkskolinspektor förordna den examine- 
rande liiraren eher själy närvara vid för- 
höret. Avgångshetyg undertecknas jämväl av 
folkskolinspektor. 

Beträffande enskild absolvering av mellan- 
skolans lärokurs eller av en del därav giller 
i tillämpliga delar, rad om tentamina för 
privatelever i lärdomsskolor är stadgat. 

7 kap. 

Pastighet och lösörв. 

46 §. 
SåsoП1 förläggningsplats för skola Ьöг ut-

ses ett såvitt möjligt nitra bosättning beläget, 
med tanke på elevernas skolresor så fördel- 
aktigt område som möjligt med ti11гå'cklig 
areal, ditr byggnader och lekplan med hän- 
syn till byggnadsplats, vattentillgång och 
dränering kunna placeras på ett ändamáls- 
enligt sätt och vilket иг hälsosamt och still-
samt. Trafiksäkerhetens krav böra likaså 
beaktas. 

Bgentlig folkskolas, medborgarskolas och 
mellanskolas lokaliteter skola i mån av möj- 
ligheter förläggas så nitra varandra, att det 
иг möjligt att utnyttja gemensamma hygg- 
nader och lärare. 

Beträffande skoltomts 1ämplighet böг skol- 
läkares utlåtande inhämtas. 

47 §. 
Då uppförande av ny folkskolbyggnad chier 

arbeten, avseende utvidgning, ändring chier 
grundförbättring av tidigare byggnad plane-
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ras, bör en noggrann undersökning företagas 
beträffande skolans byggnadsbehov. Under- 
sökningen verkstå'11es av folkskolnämnd e11er, 
i händelse sådan icke finnes, av folkskol- 
direktion tillsammans med folkskolinspektor. 
Vid undersökningen bör uppmärksamhet 

fästas vid elevantalet i skolan och dettas 
ökning eher minskning i framtiden, vid ski-
lans placering, elevernas resor och transport- 
möjligheter samt vid annat, som kan påverka 
behovet av lokaliteter. 

48 §. 
Vid undersökningen uppgöres ett förslag 

däröver, huruvida byggnadsarbetet bör ра- 
börjas och vilka utrymmen, som böra upp- 
tagas i byggnadsprogrammet. 
Sedan byggnadsprogrammet uppgjorts, bör 

skolstyrelsens faststä11e1se av detta inför- 
skaffas. Det är dock icke av nöden i fråga 
om grundförbättringar. Skolstyrelsen har be- 
fogenhet att, då den fastställer byggnads- 
programmet, däri göra de ändringar, vilka 
gällande stadganden och föгeskrif.ter förut- 
sätta. 

49. 
På basen av byggnadsprogrammet skali i 

och för byggnadsarbetet uppgöras huvudrit- 
ningar, vilka omfatta situationsplan samt 
plan-, skärnings- och fasadritningar ävensom 
kompletterande arbetsbeskrivningar till dessa. 
Förгän arbetet påbörjas, bör skolstyrelsens 

faststä11e1se av ritningarna och arbetsbeskriv- 
ningarna införskaffas. 

50 §. 
Folkskolbyggnaderna böra hållas i ända- 

målsenligt skick, lokaliteterna snygga och 
varma. Skolans område bör vid behov in- 
gärdas. 
.kndamålet för användningen av skolans 

egna lokaliteter та icke utan skolstyrelsens 
hegivande varaktigt förändras. 

51 §. 
fiillstånd till arivändning av skollokal för 

annat ändamål än skolans egna syften bör 
i god tid ansökas hos direktionen, vilken äger 
delgiva sökanden samt, i händelse tillstånd 
beviljats, liven skolans föreståndare och den 
lärare, vars undervisningsrum det ir fråga 
om att överlåta, chier föreståndare för elev- 
hem, därest fråga är om överlåtelse av elev- 
hemmet, sitt beslist. I händelsé någon av 

dessa icke nöjes åt beslutet, må han senast 
femte dagen eft.er delfåendet kräva, att di- 
rektionen ska11 underställa ärendet folkskol- 
inspektor för avgörande. I händelse beslutet 
icke strider mot 12 § folkskollagen eher mot 
stadgandena i denna paragraf och icke ti11- 
kommit i sådan ordning, som avviker från 
hag, icke går utöver direktionens befogenhet 
och icke heller annars strider mot lag, för- 
ordning chier folkskolreglemente, är folkskol- 
inspektor icke berättigad att ändra chier upp-
hAva beslutet. Detsamma gäller i tillämpliga 
delar skolstyrelsen, hos vilken besvär över 
folkskolinspektors beslut anförts. 

Tillstånd må icke beviljas för politiska 
tillställningar och icke heller för lätt under- 
hallning. Tillstånd bör likaså vägras, i h'ån- 
delse tillställningen i oskälig grad skulle 
störa i skolan boende lärare eher annan 
funktionär vid skolan eher deras familier. 

52 §. 
Förvaltas skollokal av fiera direktioner 

inom samma kommun, lige kommunfullmäk- 
tige hesluta, vilken direktion som beviljar i 
51 § avsett tillstånd. 

53 §. 
Skolas lösöre bör sålunda kompletteras, att 

det städse motsvarar de krav den i utveck- 
ling stadda undervisningsverksamheten och 
hälsovården uppställa. 

Till iArarbiblioteket bör i erforderlig ut-
strliekning anskaffas nival pedagogisk som 
skolans förvaltning och undervisningen i 
olika ämnen berörande litteratur. 

8 kap. 

Distriktsindelning och reglemente för 
folkskola. 

54 §. 
1led avseende а egentlig folkskola, mcd-

horgarskola, hjälpskola eher andra special- 
skolor ska11 kommuns område indelas i skol- 
distrikt eher hela kommunen behandlas så- 
som ett distrikt ellei' fiera kommuner eher 
delar av dem sammanföras till gemensamt 
skoldistrikt. mom samma distrikt та två 
chier fiere av de förenämnda skolorna in- 
rättas i hiindelse så är ändamålsenligt. Finies 
i kommun centralskola, är dess distrikt hela 
kommunen, såvida icke kommunen indelats i 
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tva eher flere eentralskoldistrikt eher tva 
eher flere kommuner eher delar av dessa 
sammanförts till samma distrikt. 
Av särskild orsak må en del av skolans 

klasser förläggas till separat arbetsplats room 
samma skoldistrikt. 
Medborgarskola må inrättas i kommun, 

dar minst femtio barn med samma sprak, 
vilka skola inträda i medborgarskola, finnas. 
Kommun, som till följd av det ringa antalet 
elever icke kan bilda ett eget medborgarskol-
distrikt, skall, då siirskilt hinder icke finnes, 
förenas med annan kommun eher del därav 
till ett distrikt. Detsamma gaper även om 
språkïig minoritet. Flera medborgarskolor 
med samma sprak må av kommun inrättas, 
därest var och en av dem егhållеr minst 
etthundratjugo clever. I skäгgårdskommuner 
och i ven annars må, då särskild orsak så 
kriiver, medborgarskola inrättas iiven med 
ett mindre entai clever. 

55 §. 
Reglemente för folkskola skall av kommun- 

fullmäktige godkännas, efter det folkskol- 
nämnd eher, i händelse sådan icke finies, 
folkskoldirektion efter överläggning med folk- 
skolinspektor utarbetat ett förslag härtill. 
Anser skolsty,relsen, att folkskolreglemente 

ska11 ändras, äger den ирруöга förslag till 
ändring och förelägga det kommunfullmäk- 
tige för behandling. Hava icke fullmäktige 
mom sex månader godkänt förslaget, mA 
skolstyrelsen hänskjuta ärendet till stats- 
rådet för avgörande. 

56 §. 
Då kommuner äro pliktiga att inrätta ge-

mensamt folkskoldistrikt e11er gemensamt 
folkskolväsen av annat slag e11er de frivilligt 
önska göra detta, skall varie kommun utse 
en representant till ett sådant möte med 
företrädare för kommunerna, som i kommu- 
nallagen omförmälts och vilket efter över- 
läggning med folkskolinspektor för det ge- 
mensamma uppdraget utarbetar reglemente 
för folkskolan och underställer det skolsty- 
relsen för faststä11e1se. I övrigt skall i iren-
dct förfaras så som i 55 § stadgats. 
Utser icke kommun, som är pliktig att 

taga del i gemensamt folkskolväsen, repre- 
sentanter till möte med företrädare för kom- 
munerna, äger skolstyrelsen uppmana den 
att fullgöra sin skyldighet. Efterkommer 
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kommunen icke room sex månader uppma-
ningen, må skolstyrelsen utan medverkan av 
denna kommun föredraga reglementet fön 
statsrådet för faststiillelse. 
Reglemente гörande gemensamt skolväsen 

anknyter sig såsom en särskild del till varie 
deltagarkommuns folkskolreglemente. 
Kommuner må föгena sig om gemensamt 

folkskolväsen aren så, att envar kommun be-
träffande den ifrågavarande delen av regle-
mentet fattar ett likalydande beslut och 
underställer det skolstyrelsen föг faststäl-
lelse. 

57 §. 
I landskommuns folkskolreglemente skali 

föreskrivas: 
1) folkskoldistгikten, deras nama och grän-

ser samt platserna föг skolorna; 
2) hurudan strola som tillhör varie distrikt; 
3) huru åtgärder för undervisning av i 

andlig utveckling efterblivna och lindrigt 
svagsinta barn ombesörjas; 

4) liu u i 30 § folkskollagen avsedd som-
márrekreation för svaga och sjukliga barn 
till mindre bemedlade föräldraг anordnas; 

5) hum elevhem inrättas, elevernas in-
kva.rtering och ledsagande samt övгigt bi-
stand åt dem ordnas; 

6) de ämnen, i vilka permanent undervis-
ning skahl meddelas i medborgarskola; samt 

7) sekreterares i folkskolnämnd åliggan-
den och övriga anvisningar, vilka avsetts att 
vara hestående och som krävas för ett linda-
målsenligt ordnande av kommunens folkskol-
väsen eher vilkas efterlevnad rid ordnandet 
av undervisningen i skola kommunfullmäk-
tige fineer nödig. 
I reglemente för folkskola i stad och kö-

ping böra skolornas naurn och platser samt, 
i händelse kommunen tillsammans med andra 
kommuner har gemensamma skoldistrikt, 
ix-en dessa gemensamma distrikt jämte grän-
ser bestlimmas. Dessutom böra i reglementet 
upptagas de föreskгifter, vilka hetriiffande 
landskommurier stadgats ivan i punkterna 
3-7. 

Betalar kommun till tjänsteinnehavarе 
större avlöning eller pension lin i lag stad-
gats, skall bеstämmelse härom upptagas i 
folkskolreglementet. 
Inom tvåspråkiga kommuner skahl folk-

skolreglemente uppgöras på båda spraken. 
Finnes room enspråkig kommun folkskola 
med annat sprak, äger kommunen för denna 
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skolas behov ombesörja översättning av regle- 
mentet till skolans språk. 

9 kap. 

Poticskotdirвktion och folkskodnämnd. 

58 §. 
I folkskoldirektion inväljes minst tre så- 

dana medlemmar, som äro föräldrar till ele. 
ver i respektive skola. Funktionär vid skola 
та, icke vara av fullmäktige ut'sedd medlem. 

Skolans föreståndare tillhör i egenskap av 
företrädare för lärarkåren direktionen i hän- 
delse endast en skola underlyder direktionen 
Ï annat fall utse lärarna vid de skolor, vilka 
underlyda direktionen, sin representant i 
direktionen för fyra år åt gången. 

Företrädare för lärarkåren är pliktig att 
för direktionen föredraga de förslag, от 
vilka lärarkåren fattat beslut. 

59 §. 
Folkskoldirektion utser för varie kalender-

Ar bland sina medlemmar ordförande och 
viceordförande. Till dessa uppdrag är före- 
trädare för llrarkAren icke valbar. 
För protokollföring och skriftväxling utser 

folkskoldirektion en sekreterare samt f.ör 
skötseln av skolans ekonomi en ekonom. 
Dessa uppdrag må ‚yen anförtros en och 
samma person. För deras räkning må kom- 
munfullmäktige liven inråtta en särskild 
tjänst eller tjänstér, vilka besättas på sätt 
som i folkskolreglementet föreskrives. 

60 §. 
Folkskoldirektion leder och övervakar un-

der skolstyrelsens överinseende folkskolans 
verksamhet, såvida det icke stadgats, att 
detta uppdrag åvilar folkskolnämnd. 

Strolans ekonomi handhaves av direktionen 
enligt gällande stadganden samt av kommun- 
fullmäktige och övriga kommunala myndig- 
heter utfärdade anvisningar och föreskrifter. 

Folkskoldirektion äger: 
1) övervaka skolans verksamhet Ы. a. så, 

att dess medlemmar åhöra undervisningen 
samt åro närvarande vid jul-, avslutnings- 
och andra skolfester; 

2) föra förteckning över barn, vilka besöka 
e11er lino pliktiga att besöka distriktets skola, 
övervaka fullgörandet av läroplikten, bevilja 
uppskov med e11er befrielse från detta och 

vid inträffade försummelser vidtaga av sa-
ken påkallade åtgärder, bevilja clever under- 
stöd för skolgång samt hos folkskolnämnden 
om sådan finies, annars hos skolstyrelsen 
anmäla de blinda och döva barn, vilka under 
samma kalenderår fy11a sex år, samt, i hän- 
delse annat icke stadgats, antaga skolans 
clever och skilja clever från densamma; 

3) granska och godkänna undervisnings- 
plan och verksamhetsplan för elevhem samt 
bestämma lovdagar; 

4) vid behov hos folkskolnämnd eher, i 
händelse sådan icke finies, hos kommunsty- 
relsen уöга framställning om inrättande e11er 
indragning eher ombildning av tjänst; 

5) utse skolans lärare och, såvida i folk- 
skolreglemente icke annorlunda föreskrivits, 
övriga tjänsteinnehavare och tjänstförrät- 
tande, besluta om utgivande av utnämnings- 
brev, bevilja avsked ur tjänst och utfärda 
avskedsbrcv samt, då skäl därtill förefinnes, 
göra framställning om tjänsteinnehavares 
kvarhållande i tjänst utöver i lag stadgad 
allmån avgAngsAlder; 

6) bevilja tjänstledighet och anställa vika-
rie åt tjänsteinnehavare ellen tjänstförrät- 
tande vid skola, dock åt lärare, timlärare, 
arbetshandledare e11er elevhemsföreståndare 
under högst en månad per termin, och därom 
underrätta folkskolinspektor samt, såvida 1а- 
rare, timlärarc, arbetshandledare e11er elev- 
hemsföreståndarc anhåller om tjänstledighet 
under längre tid än en månad, insända an- 
sökan jämte eget utlåtande till folkskol- 
inspektor för avgörande; 

7) på begäran utfärda betyg över den-
samma underordnad tjänsteinnehavares eilen 
tjänstförrättandes flit, omsorg samt uрp- 
förande såväl mom som utom tjänsten; 

8) handlägga ärenden rörande disciplinär 
hestraffning av tjänsteinnehavare e11er Iren-
den гörande entledigande från tjänst eher 
befriande från tjänsteutövning eher avhål- 
lande från tjänsteutövning, såsom beträf- 
fande dessa är stadgat; 

9) pröva lärares ansökan om att få hand-
hava avlönad bis,yssla samt hänskjuta ären- 
det jämte eget utlåtande till folkskolinspek- 
tors avgörande; 

10) avgiva de statistiska och andra upp-
gifter samt berättelser angående skolans 
verksamhet, vilka skolstyrelsen, folkskol- 
inspektor, folkskolnämnd chier kommunsty- 
relse föreskriver; 
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11) bvervaka, att skolan förfogar över er-
forderliga byggnader, inventarier och under- 
visningsmateriel samt bibliotek och att de 
ävensom skolans tгädgård äro vårdade och 
skolans område uppsriyggat och förskönat; 

12) åгlTgen utarbeta förslag till budget 
f6r skolan enligt de anvisningar kommun- 
styrelsen utfärdat; 

13) draga försorg om, att lärare, tim- 
lärare, arbetshandledare, elevhemsförestån- 
dare, kokerskor vid skolkök, vaktmästare och 
städerskor tillräckligt ofta besbka skolläkaren 
för undersbkning och, då särskilt skäl dur-
till fbrefinnes, fbrete läkarintyg över, att de 
icke äro behäftade med tuberkulos eher an-
nan fbr eleverna smittfarlig sjukdom; 

14) besluta om antagande av auskultant 
vid skola samt anställa och avskeda skolans 
tjänstepersonal, såvida annat joke иг stad-
gat; samt 

15) även Т bvrigt bcvaka skolans rätt och 
fördel samt leda doss verksamhet och annars 
utfbra rad som enligt lag, förordning, folk- 
skolreglemente e11er sakens natur ног till 
doss åliggariden. 
Av de ivan Т punkt 2 omförmälda A1Tg- 

gandena ankommer förandet av förteckning 
tiver barn Т läropliktsåldern samt anmälandet 
av blinda och döva barn endast рå egentlig 
folkskolas direktion. 
Då utförandet av Т punkterna 3 och 5-9 

omförmäld uppgift Т folkskollagen e11er Т 
denna föroгdning ålagts folkskoln'àmnd, an-
kommer detsamma icke р. direktionen. Fo1k- 
skolinspektor Т stad handlägger Т punkt 6 
omförmälda ärenden, dock efter att beträf- 
fande sAdana, som beröra tjänstledighet un-
der längre tid än en månad fbr lbrare, tim- 
1å'rare och arbetshandledare, först hava in- 
lгärntat direktionens utlåtande. 

61 §. 
Lärarria vid folkskolnämnd underlvdande 

skolor itse bland sig sin representant Т 
nämnden för fyra Ar åt gången. I tvåsprå- 
kig kommun förrätta lärarna vid skolorna 
Tnom vardera иpråkgruppen valet skilt fог 
sig. I händelse endast en lärare finnes, ti11- 
hör han nämnden. 
Folkskolnämnd utser för varie kalenderår 

bland de av fullmäktige utsedda medlem-
marna en viceoгdföгande. I händelse sär- 
skild tjänst icke inrättats för handhavandet 
av sekrcterarens åligganden, antager nbmri-
den At sig en sekreterare. 
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62. 
Folkskolnämnd äger följ-á mod, bvervaka 

och leda folkskolväsendet Т kommunen med 
beaktande av dess enhetlighet och Т detta 
syfte: 

1) bvervaka undervisningen sålunda, att 
nämndens medlemmar följa med densamma 
samt i mån av mbjlighet иго närvaгande 
rid speciella sammankomster mom olika sko- 
1or, sAsom rid avslutningar och skolfester 
samt att särskilt draga försorg om verksam- 
heten vid medborgarskola, hjälpskola och 
mellanskola; 

2) - anordna rAdgivnings- och studiesam- 
mankomster f6r lärare, elevhemsfbrestAndare, 
kokerskor och vaktmästare vid skolorna Tnom 
kommunen; 

3) övervaka, att sparsamhet Takttages vid 
skolornas hushållning och minst en gång Т 
Aret fbrrätta syn av den fasta och lbsa ogen-
domen Т varjo skola, varvid genom anteck- 
niцg Т protokoll utredes, i vilket skick skol- 
byggnaderna, inventarierna, undervisnings- 
máterielen, lärar- och elevbibliot eken och 
skolträdgården befinna sig, samt vilken egon-
dom soin förekommit ellen föгstörts, ävensom 
i stbd av sSnгeförгättningen giva vederbö- 
rande anvisningar och råd eher vidtaga 
andra av saken påkallade Atgäгder; 

4) tillse, att skolbespisningen иг viii ord- 
nad och att mindre bemedlade clever Т ti11- 
räcklig grad nnderstbdas, ävensom övervaka 
1Angväga elevers skjutsning och inkvarteгing; 

5) brervaka, att fbrteckningarna bver läro- 
pliktiga barn föras med omsorg och att 
direkt ionen hos folkskolnämnden anmäler 
alla döva och blinda barn, som nått skol- 
Aldern, samt Т tid insänder en förteckning 
bver dem till skolstyrelsen; 

6) tillse, att till riktigheten bestyrkta av- 
skrifter аи elevernas avgAngsbetyg fbrvaras 
vid skolan; 

7) enligt utfärdade anvisningar insamla 
Arsanmälningar om ]äroplanen, elevstatistik 
och årsberättelser från olika skolor ävensom 
de uppgifter och utredningar, vilka vid vart 
och ett tilifiille erfordras, vid behov inför- 
skaffa komplettering till dem samt beträf- 
fande dem uppgbra nbdiga sammandrag och 
Т enlighet med sakens natur bversända dessa 
ant.ingen till kommunst,yrelsen oiler till folk- 
skolinspektor; 

а) en gång Т Aret sammankalla lärarna, 
elevlгemsföreståndarna och direktionsmedlem- 
marna i kommunen till sammanträde för att 

Il 
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rådgöra om frågor, som angå folkskolväsen- 
det, samt lärarna, de finsk- och svensksprå- 
kiga skilt för sig, till ett sammanträde för 
att besluta om de läroböcker, som skola an- 
vändas i kommunens folkskolor, uppgöra 
sammanträdets program och utse dess ord- 
förande samt i god tid underrätta folkskol- 
inspektor om sammanträdet; 

9) bereda de ärenden röгande folkskolan, 
som skola behandlas av kommunfullmäktige 
eher kommunstyrelsen, samt granska de olika 
skolornas årsrekvisitioner och förslag till 
budget och avgiva utlåtande över dem, även- 
som på anfordran av kommunfullmáktigc 
och kommunstyrelsen samt folkskolinspektor 
och skolst,yrelsen avgiva utlåtande och utred-
ningar i ärenden rörande kommunens skol- 
väsen; 

10) leda och övervaka den studie- och 
bildningsverksamhet, som anordnats för ung- 
дот, vilken avslutat sin skolgång; 

11) verka såsom folkskoldirektion, да fråga 
är om gemensam lihrare eher timlärare vid 
två eher flere folkskolor; 

12) handlägga disciplinäгa ärenden på 
sätt, som därom stadgats; 

13) vid behov göra framställning om in- 
rättande chier indragning eher ombildning av 
t j änst; 

14) före den 1 april till kommunstyrel-
sen och folkskolinspektor avgiva berättelse 
om sin verksamhet under föregående kalen- 
derår; samt 

15) även i övrigt främja kommunens folk- 
skolväsende och taga de initiativ detta 
kräver. 

I stad och i sådan köping, дäг folkskol- 
nämnd icke finnes, ankomma folkskolnämn- 
dens åligganden pA folkskoldirektionen. 

63 §. 
Folkskoldirektion ich folkskolnämnd sam- 

mankallas av ordföranden eher vid föгfall 
för honor av viceordföranden. 

Folkskoldirektion och folkskolnämnd skola 
sammankallas vid behov eher om kommun- 
fullmäktiges ordförande chier kommunstyrel-
sen, folkskolinspektor chier minst tre mcd-
lemmar påyrka dess sammankallande. 

Folkskoldirektion och folkskolriämnd be- 
sluta, pA vilket sätt sammanträdena skola 
tillkännagivas. 

64 §. 
I andra ärenden än sådana, som angå val 

av tjänsteinnehavare e11er upprätthållande av 
disciplin äger folkskolinspektor, skolläkare 
och skoltandläkare rätt att närvara vid sam- 
manträde med folkskoldirektion och folk- 
skolnämnd samt äger yttranderätt, men icke 
rösträtt. Samma rätt tillkommer sekrete- 
rare i folkskolnämnd vid direktionens sam- 
manträde. 

65 §. 
De ärenden, som skola handläggas av 

folkskoldirektion och folkskolnämnd, beredas 
av sekreteraren, såvida ordföranden icke an- 
norlunda förordnat. 

10 kap. 

Understöd dt elever. 

66 §. 
At envar elev utgives gratis endast ett 

exemplar av varie lärobok under hans skol-
tid och At barn i samma familj icke fiera 
än ett gemensamt, såvida icke fiera äro ound-
gängligen nödvändiga. Lärоböckег, vilka av-
setts att användas under högst ett liisår, 
skola sedan de använts återställas till skolan. 

Elev, som lämnar skolan, förriin den läro 
kurs en bok omfattar, hunnit genomgås, äger 
rätt att sedan han återställt boken till sko-
lan och i sitt betyg erhållit anteckning där-
om, i annan skola, dur han fortsiitter sin 
skolgång, erhålla ett nytt ener anviint exem-
plar av en lärobok i samma ämne. 

67 §. 
Skolstyrelsen äger uppgöra förteckning 

över vilka mängder av hiiften, gapper, pen-
nor och övrig skolmateriel samt oundgiing-
liga arbetsutensilier, som skola anses er 
forderliga per elev och år. 

68 §. 
Önskar barns målsman understöd av kom- 

munen för kostnaderna för skjuts chier led-
sagning av elev chier för inkvartering chier 
beklädnad chier annat understöd för tryg- 
gande av skolgången, ska11 han framlägga 
ärendet für folkskoldirektionen, vilken i skä- 
1ig omfattning beviljar understöd иг till buds 
stående afslag med beaktande av vad i 27 § 
1 mom. och 29 § folkskollagen är stadgat 
och vad som i folkskolans reglemente före- 
skrives. 
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Finnes icke tillräckligt afslag eher аг 
målsman missnöjd med det understöd direk-
tionen föreskrivit, ska11 ärendet underställas 
kommunstyrelsen för avgörande. 
Då barn, som bor mera än fern kilometer 

från skolan, för resan till skolan anlitar tg, 
buss eller annat allmänt fortskaffningsmedel, 
erlägger kommunen kostnaderna därför, sir-
vida ieke barnet erbjudits plats i elevhem 
eher försorg annars i tillräcklig omfattning 
dragits om dess skolgång. 

69 §. 
Fionas room kommunen fiera barn, vilkas 

skjuts kommunen i stöd av 68 § 3 mom. ir 
skyldig att ersiitta, skall kommunen draga 
försorg om, att barnep regelbundet erhålla 
skjuts för sina skolresor. 

Skjutsning bör icke anses iindarnålsenlig, 
i hiindelse elevs dagliga skolresa inklusive 
väntetider skulle komma att taga mera än 
tre tim.mar i anspråk. 

70 §. 
Elev må icke inkvarteras i familj, som 

hyser person, vilken lider av öррen tuberku-
los e11er annan smittsam sjukdom och icke 
heller i bostad, dir klandervärt leverne förеs. 

11 kap. 

Elevhem. 

71 §. 
Angåęnde inrättande av elevhem ska11 be- 

stämmas i folkskolreglemente. 
Utan särskild orsak må elevhem icke in- 

rättas i samband med skola med en lärare. 

72 §. 
Målsman, som önskar erhålla plats för sitt 

barn i elevhem, bör muntligt eller skriftligt 
anhålla därom hos folkskolans fгireståndare. 
Frågan avgöres av folkskoldirektionen. E1ev 
intages i elevhem för varie ging intill slutet 
av pågående läsårs arbetsperiod. 
I elevhem må icke intagas e1ev, som pi 

grund av smittsam sjukdom, vanartighet 
e11er av annan orsak utgör en fara för de 
övriga e11er är till men för deras uppfostran. 
Yppas sådan omständighet, då elev redan 
intagits i elevhemmet; ska11 direktionen av-
limgsna eleven därifrån. 

Eleverna böra icke hållas i elevhemmet un-
der jul- eller sommarferierna, ei heller utan 
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tvingande skiml under tiden för ledighet, som 
räcker minst fern dagar, chier för avbrott i 
skolarbetet. 

73 §. 
Iiunna alla till elevliemmet anmälda elever 

icke intagas i detsamma, bör företräde givas 
sådana med lång skolväg, de yngsta och de 
svaga. Härvid bör e1ev, vars målsman på 
grund av fattigdom eher av annan orsak 
icke förmår draga försorg om barnet, sär- 
skilt beaktas. 
I annat skoldistrikt hemmahörande barn 

kan intagas i elevhem, om det pi grund av 
de i dess eget distrikt rådande förhållan- 
dena vore berättigat därtill. 
Хr elevhem gemensamt för två chier fiera 

skolor, bestämmer kommunstyrelsen de nur-
mare grunder enligt vilka barnen skola in-
tagas i elevhemmet. 

74 §. 
Målsman иг pliktig att förse sitt i elevhem 

intagna barn med tillräckliga mängder kläder 
och skodon samt att bekosta tvätt och repa-
ration av desamma. Mindre tvätt och repara- 
tioner utföras i min av möjlighet i élev- 
hemmet. 

75 §. 
Barns besök i hemmet under helg- och 1ov- 

dagar må icke förhindras, ei heller må elevs 
föräldrar förbjudas att besöka elevhemmet, 
såvida tillräckliga skäl därtill icke föreligga. 
Еöг besök av föräldrar kunna vid behov 
anslås hestämda tider, om vilka de böra 
underrättas. 

76 §. 
E1ev иг pliktig att i elevhemmet iakttaga 

disciplin och ordning, åtlyda elevhemsföre- 
ståndarens och den övгiga personalens före- 
skrifter samt att uppföra sig ordentligt och 
oklanderligt. 
Хr elev olydig eher uppför han sig olimmp-

ligt, mi elevhemsföreståndaren bestraf fa ho-
nom rCedelst tillrättavisning, tillsägelse att 
stir under högst en haly timme, utvisning иг 
rummet eller enskild kvarsittning under 
högst tyå timmar i följd. 

Följeг icke bättring pi av elevhemsföre- 
ståndaren ti11de1at straff, ska11 han anmäla 
saken his skolans föreståndare. Denne bör, 
six-ida bättring icke heller nu ernås, anmäla 
от saken hos direktionen, som та bestämma, 
att еlеy skali avlägsnas från elevhemmet för 
yiss tid chier föг alltid. 
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77 §. 
I elevhemmet handledas eleverna i utfö- 

rande av skolans hemuppgifter, läsning av 
litteratur och i hobbyverksamhet, varjämte 
särskilda sago- och lektimmar anordnas. 

12 kap. 

Sommarkoloni och annan sommarrekreation 
för eleverna. 

78. 
Kommun eher sammanslutning av kommu-

ner, som önskar inrätta i 30 § folkskollagen 
aysedd sommarkoloni för folkskola, ska11 hos 
folkskolinspektor eher, i händelse sommar- 
kolonins verksamhet skulle komma att от- 
fatta fiera inspektionsdistrikt, his skolsty- 
relsen utverka tillstånd därtill före den 1 
maj det år, dA kolonin börjar sin verksamhet. 
Till ansökan böг första gången fogas en 
pla.nritning över den lägenhet, som står till 
kolonins förfogande, och 1Akarutlåtande om 
dess 1Amplighet, uppgift om det antal gossar 
och flickor, som skola intagas i kolonin samt 
en redogörelse för kolonins personal och dess 
kompetens. 

Folkskolinšpektor må, bevilja tillstånd för 
ett år åt gången. Om fråga är om sommar- 
koloni, som Ar avsedd att vara permanent, 
böг han LmderstAlla Arendet skolstyrelsen för 
avgörande. 

Beviljat tillstånd må återkallas, i hAndelse 
vid kolonins inrättande icke iakttages, vad 
därom stadgats chier om dArvid annars yppa 
sig olägenheter, i vilka. Andring icke åstad- 
kommes trots aцmärkning om dem. 

79 §. 
Sedan tillstand till inrättande av sommar- 

koloni beviljats, böra folkskolornas förestån- 
даге och lärare samt skolläkarna på begäran 
lämna uppgifter och förslag rörande de е1е- 
vėr, vilka skola intagas i sommarkoloni. 

80 §. 
Urvalet av clever till sommarkoloni böг 

verkstAllas med omsorg, sA att de clever, 
vilka på grund av svag hälsa, sjuklighet eher 
fattigdom och bristfälliga hemföThållanden 
särskilt Aro i behov av rekreation och ti11- 
frisknande, i fгämsta rummet intagas i an- 
stalten. 

81 §. 
8ommarkoloni Ьöг ständigt stå under lAkar-

kontrohl. LAkare böг Aven noggrant under- 
söka eleverna, då de begiva. sig till sommar- 
kolonin och då de Atervänt därifrån. Eleverna 
böra vid behov erhAlla läkarvård. 

82 §. 
Elevernas kost böг vara närande och till-

rAcklig. 
Gossarnas och fliekornas sovrum böra för-

lAggas skilt för sig och möjlighet till isole-
ring av insjuknade clever böг finnas. 

83 §. 
Elevernas dagordning böг omfatta tillräck- 

1ig vi1a, fria och ledda lekar, gymnastik och 
idrott, såvitt möjligt undervisning i simning, 
sagotimmar och i skAlig omfattning studie- 
uppgifter, trädgåгdsskötsel och husha°11s- 
sysslor. 

84 §. 
Iakttager elev icke ordningen i kolonin 

chier uppför han sig olämpligt, må han 
straffas på samma sätt som i elevhem. Följer 
därpA icke rättelse, må eleven Atersändas till 
sitt hem. 
Yppar sig hos i koloni intagen elev sådan 

sjukdom, som Ar farlig för andra chier som 
icke kan skötas i kolonin, skola behöriga At,- 
gärder vidtagas för erhállande av vård pA 
annat hå11. 

85 §. 
I sommarkoloni böг föras journal i enlig- 

het med de nArinare anvisningar skolstyrel- 
sen utfärdat. 

86. 
Па skolläkare konstaterat, att elev Ar i 

behov av i 30 § 2 mom. folkskollagen avsedd 
sommarrekreation, äger han därom under- 
rätta folkskolnämnd, chier i hAndelse sådan 
icke firmes, folkskoldirektion. 

Folkskolinspektor äger leda kommunerna. 
till samverkan i fråga om inrättande av 
sommarkoloni eller annan Atgärd för anord- 
nande av sommarrekreation. 

87 §. 
För clever i folkskola mA under sommar-

ferien studie-, bar- och svampplocknings-
exkursioner, undervisning i simning, idrott 
och lager samt fester anordnas. 
8oгmarverksamhet, som anordnas för folk-

skolelever, böг vara uppfostrande och veder-
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kvickande. Till ledare för densamma förord- 
nar direktionen en eher flere av de för 
uppgiften hågade liirarna, timlärarna е11ег 
arbetshandledarna. 
Мед beaktande av vad som i undervis- 

ningsplanen föreskrivits, bör ledaren för 
sommarverksamheten för varie sommar uрр- 
göra en detaljerad plan, av vilken en avskrift 
ska11 överlämnas till skolans direktion. 

13 kap. 

Pörsöksverksanгlгet. 

88 §. 
För sadan föгsöksverksamhet, som är av 

nöden för folkskolväsendets utveckling, må 
staten, i den mån medel för ändamålet sär- 
skilt anvisats i statsförslaget, upprätthalla 
experimentfolkskolor. Kven kommun må med 
undervisningsministeriets begivande anordna 
försöksverksamhet enligt av skolstyrelsen god- 
känd plan samt med statsradets tillstånd in- 
rätta särskilda experimentskolor. 
I experimentskola må avvikelse göras från 

de stadganden beträffande 1'åroämnen, liiro-
kurser och undervisningsplaner, vilka inga i 
2 § 3 mom. samt 5 och 6 §§ folkskollagen. 
Vid försöksverksamhet böra hiven ekono- 

miska synpunkter beaktas. 
Föгsöksverksamhet må icke utsträckas till 

sadant skolstadium, som enligt folkskollagen 
icke kan höra till folkskola. 

89 §. 
Den försöksverksamhet, som företages vid 

de särskilda experimėntfolkskolorna samt an-
nan försöksverksamhet, som pa  atgärd av 
staten företages, ledes av skolstyrelsen. 

90 §. 
erbetet vid experimentfolkskola anordnas 

sasom de experimentella uppgifter, vilka 
skola otföras vid respektive ti11fЫ1e, kräva. 
Likväl bör det tillses, att inlärningsresulta- 
ten föгЫгиа atminstone nöjaktiga. 
DA försöksverksamhet förutиätter nppdel-

fing av grupp, som annars undervisas gemen- 
samt, i tva eher flere undervisningsgrupper, 
та skolstyrelsen därom föreskriva. 

91 §. 
Den, som önskar fa reformföгslag rörande 

undervisningsplan eher -metod chier arbets- 
form e11er annan omställning av skolan eher 

735 

användbarheten hos något redskap, som han 
föгeslagit, pгövade i experimentfolkskola, 
та därom skriftligen anhålla hos skolans 
föreståndare, vilken ska11 förelägga ärendet 
skolstyrelsen för fattande av beslut. 

92 §. 
Då föreståndares för chier läraгes vid ex-

perimentfohkskola arbetsbörda till följd av 
föгsöksverksamheten ökas utöver vad som ir 
skäligt, må hans undervisningsskyldighet 
minskas enligt de grunder undervisnings- 
ministeriet bestämt. 

93 §. 
Lärare vid experimentfolkskola äger enligt 

de noggrannare anvisningar föreståndaren 
givit göra utförliga anteckningar om försö- 
ken och deras resultat samt föг egen del bistå 
föreståndaren vid uppgörandet av den slut-
liga redogörelsen. 

94 §. 
DA skäl därtill föreligger, må skolstyrelsen 

utfärda närmare anvisningar och föreskrif- 
ter heträffande experimentfolkskolorna och 
övrig försöksverksamhet i skolor. 

14 kap. 

Privat folkskoleväsen. 

95 §. 
Finsk medborgare samt inhemsk saminan- 

slutning, stiftelse och religionssamfund äger 
rätt att med statsradets tillstånd inrätta 
privat folkskola och upprätthålla den för 
fullgörande av i folkskollagen stadgad liiro- 
plikt. 
Vid anhallan om tillstand att inrätta pri- 

vat folkskola skahl till anhallan fogas utred- 
ning angaende skolans sannolika elevantal, 
1okaliteter och liirarnas avlöning. 

96 §. 
Tillstånd för enskild att anordna i 4 § 

5 mom. folkskollagen avsedd folkskolverksam- 
het, vilken äger rum mom tva chier fiera 
kommuners oinrade, beviljas av skolstyrelsen. 
Tinstand för dylik folkskolverksamhet, vilken 
inskränker sig till en kommuns omrAde och 
icke innef.attar inrättande chier upprätthål- 
lande av skola, utfärdas av folkskolinspektor. 

97 §. 
Samma myndighet, som beviljar i 95 och 

96 §§ avsett tillstånd, та vid behov å,terkalla 
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detsamma eher förbjuda utförandet av upp-
gifterna. 

98 §. 
Chefsläkare vid statens, kommuns eller 

sammanslutnings av kommuner sjukhus äger, 
i händelse vid sjukhuset såsom lAngvariga 
patienter vårdas läropliktiga barn, under 
september mAnad varie läsår till skolstyrel-
sen insända berättelse över den undervisning, 
som under föregående läsår meddelats bannen 
samt undervisningsplan beträffande det pA-
började läsåret. 

Skolstyrelsen skall lAta verkställa inspek-
tioner av den undervisning, som meddelats 
vid sjukhuset samt, då olägenheter yppa sig, 
vända sig antingen till sjukhusets ledande 
likare eller till medicinalstyrelsen. 

15 kap. 

Läropliktiga och clever. 

99 §. 
Direktion för egentlig folkskola bör föra 

förteckning över samtliga till skoldistriktet 
hörande, i läropliktsåldern varande barn en-
ligt av skolstyrelsen fastställt formulär och 
tillse, att förteckningen ständigt motsvarar 
de rAdande föгнållапдепа. De barn, som un-
der varie Ar fy11a sju år, skola före utgAngen 
av juni införas i förteckningen. 
I 50 § folkskollagen omförmälda myndig- 

heter äga på begäran till folkskolnämnd eher, 
i händelse sådan icke finnes, till folkskol-
direktion överlämna en förteckning över de 
inom kommunens omrAde bosatta barn, vilka 
under ifrågavarande kalenderår fy11a sju Ar. 
I förteckningen skola jämväl övriga barn i 
läropliktsåldern, vilka efter föregAende an- 
mälan infl,y-ttat till kommun, upptagas. An- 
gående bortflyttade barn ska11 anmälan sam- 
tidigt göras. 

1Iar läropliktigt barn antagits såsom elev i 
annan skola än folkskolan i dess eget distrikt, 
äger skolans föreståndare дагот anmäla his 
folkskolnämnden i den kommun e11er, i hän- 
delse sAdan nämnd icke finnes, hos folksk0l- 
direktion i den kommun, dir barnet är,läro- 
pliktigt. I händelse barnet, medan det är 
läropliktigt, lämnar skolan, bör liven därom 
anmälan ofördröjligen göras. 
Folkskolnämnd liger, samtidigt som den pA 

basen av де förteckningar den mottagit uрр- 
gör förslag till beredande av möjlighet till 

skolgång för alla barn, ofördröjligen tillsända 
dirėktionen för varie egentlig folkskola ett 
utdrag ur, sagda fdrteckning, berörande bar-
nef i distriktet. Finies icke folkskolnämnd, 
äger folkskoldirektion uppgöra en plan an- 
gående beredande av möjlighet till skolgång 
för de läropliktiga bannen. 

100 §. 
Direktion för egentlig folkskola äger oför- 

dröjligen anmäla de döva och, blinda barn, 
vilka under samma kalenderAr fy11a sex Ar, 
hos folkskolnämnden, vilken, efter att hava 
kontrollerat, att ingen utelämnats, beträf- 
fande dessa barn bör till skolstyrelsen in- 
sända de uppgifter, vilka erfordras för deras 
placering i specialskolor. Där folkskolnämnd 
icke finies, avgiver folkskoldirektion uppgif- 
terna till skolstyrelsen. 

101 §. 
í1IAlsman, som Astundar uppskov med be- 

gynnelsen av barns skolgång eilen befrielse 
frAn läroplikten, skahl senast vid början av 
skolans läsår insända ansökan härom till 
folkskoldirektionen, vilken ofördröjligen bör 
avgöra ärendet. 

Direktionen bör i grund av förteckning 
kontrollera, huruvida samtliga läropliktiga 
infunnit sig i skolan. Har läropliktig icke 
infunnit sig i skolan och har utredning be- 
träffande orsaken till uteblivandet icke er- 
hållits, ska11 en av direktionen utsedd person 
besöka barnets mAlsman för att göra sig 
underrättad om saken. 

102 §. 
Befrielse från läroplikten må beviljas för 

kroppslyte eller sjukdom i den mån, som av 
likare prövas nödigt. Beviljas befrielse pA 
grund av själslig särart hos den läroplik- 
tiga, skahl dirėktionens beslut underställas 
folkskolinspektor för fastst.ä11e1se. 

103 §. 
Tí11 första Arsklassen i egentlig folkskola 

mA i allmlinhet icke mottagas barn, som ännu 
icke uppnått läropliktsAlder och icke heller 
till de följande klasserna barn, som är i 
motsvanande mån Aldre. Dock mA barn, som 
Ar yngre An i sagda Alder, i händelse plats 
finnes i klassen mottagas i skolan, om barnet 
uppnår föreskriven Alder före den 1 pAföl-
jande juni och skolläkare förordar att skol-
gAngen pAbörjas. 
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Elev, som sökеr inträde till annan än 
folkskolans första klass, böг innehava betyg 
over inhäшtande av den erforderliga läro-
kursen. I händеlse betyg saknas, må förhör 
hållas i skolan. Beträffande dem, som söka 
inträde i mellanskolan, gäller vad i 40 § 
stadgats. 

Försåvitt i folkskola med en lärare sju 
eller åtta årsklassеr undervisas i samma 
grupp, må intagning av nya clever ske 
endast vart annat åг och hiirvid må i skolan 
mottagas barn, vilka fore den 1 juni fyllt 
sex  

104 §. 
hllev, vilken förordnats till hjälpskola, ob- 

servationsklass eller till att erhålla annan 
specialundervisning, må joke mottagas i 
egentlig folkskola eher medborgarskola, så- 
«да det icke utretts, att förordnandet åter- 
kallats. 
I främmande distrikt hemmahörande elev 

mA mottagas i mellanskola endast i det fall, 
att godtagbara sökande i så stort antal, som 
har rum i ifrågavarande klass, joke finnas 
mom det egna distriktet. 
Målsman, som anmäler sitt barn till folk-

skola i främmande distrikt, äger föгete ut- 
redning däröver, att joke lärartjänsten i det 
egna distriktet blir överflödig, och person, 
som till skola anmäler annans barn, utred- 
ning över att barnet är hans fosterharn eller 
att han på annan grund har blivit barnets 
målsman. 

Folkskoldirektion äger ofördгöjligen fatta 
beslut om barnens antagande såsom clever. 

105 §. 
Underlåter elev att infinna sig i skolan, 

är barnets målsman pliktig att så snart som 
mojligt hos läraren anmäla orsaken till från- 
varon. Ingår joke sådan anmälan inom tre 
dagar och infinner sig joke barnet, oaktat 
målsmannen därom mottagit erinran av 1ä- 
raren, i skolan, ska11 någon medlem av 
direktionen eller av direktionen förordnad 
annan person genom besök förskaffa sig upp-
lysning om orsaken till utehlivandet och då, 
därest giltigt skäl joke föreligger, förehålla 
målsmannen hans plikt att regelbundet lita 
barnet besöka skolan. 

Foгtsätter cher upprepas sådant utebhi-
vaiide utan orsak ska11 direktionen skriftligen 
anmana målsmannen att fullgöra sin skyl- 
lighet eher ka11a honor inför sig för att 
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giva honor tillrättavisning och erinran. 
Efterkommer joke målsman kallelse, må di-
rektionen hos polismyndigheterna på orten 
anhålla om handräckning for hämtning av 
målsmannen. Om såväl muntlig som skriftlig 
åtgärd skali anteckning görаs i direktionens 
protokoll. 
Vid fortsatt försunіlighet äger folkskol-

direktion beroende på saknns natur görа an-
mälan därom hos sociаlnämnd eller allmän 
åklagare eller hos båda for vidtagande av 
åtgärder, eller i händelse barnet joke äг 
läropliktigt, skilja det från skolan, och an-
mäle direktionen, försåvitt barnet joke hor 
till dem, som skola upptagas i den av den-
samma förda förteckningen over läropliktiga, 
oui sin åtgärd hos den, som foг forteckningen. 

Arbetsgivare må joke hålla läropliktigt 
barn i arbete under skoltid, däri inberäknat 
den tid, som skolvägen kräver, och må icke 
åligga barn att utföra en så stir arbets-
prestation, att det joke har tillräcklig tid 
for hemuppgifter och rekrgation. 

106 §. 
іг elev ohörsam eller upрför han sig opas-

sande eller är han våгdslös i sina uppgifter, 
må vеdeгhörаndе lärare bestraffa honor me-
dekt tillriittavisningar, genor att tillsäga 
honor att stå, genom att utvisa honor ur 
klassen, medekt hemanmärkning eller me-
deast kvarsittning under högst två timmar 
i en följd, samt direktionen genom temporär 
relegation föг en tid av högst tre minader 
eller genom relegation foг alltid. Hor barnet 
joke till dem, som skola upptagas i den av 
direktionen forda forteckningen over läro-
pliktiga, skahl donna om relegationen under-
rätta den, som for sagda förteckning. 

Elev, som försummat sina hemuppgifter, 
må kvarhållas i skolan for latläxa for en tid 
av högst en timme At gingen. 

Såväl rid kvarsittning som rid latläxa bör 
lärare n'årvara. 

107 §. 
Varie termin skola rid arbetstidens slut 

elevs under terminen ådagalagda uppförandе 
samt flit och uppmkrksamhct iivensom kun-
skaper och färdigheter i de olika ämnena 
bedömas och inforаs i еlevförteckningеn samt 
i hans terminsbetyg. Vid slutet av höstteгri-
nen i forsta klassen må bedömningen ute-
läinnas. 
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Då elev inhärtat folkskolans eher mellan- 
skolans hela lärokurs, angives bedörningen 
i ett åt honor utfärdat avgångsbetyg. Av- 
gängsbetyg undertecknas av klassläraren e11er 
klassföreståndaren samt av skolans förestån- 
dare. Avgångsbetyg granskas och godkännes 
av folkskolinspektor. En av skolans före- 
ståndare till riktigheten bestyrkt avskrift 
ska11 förvaras i skolarrs arkiv. 
Då elev avgår från folkskola, förrän han 

inhärtat dess lärokurs, utgives At honor, 
därėšt hans målsman därom anhåller, skilje- 
betyg. 
At e1ev, som avgår från till folkskola an-

knuten mellanskola efter att hava inhämtat 
en lärokurs, som motsvarar folkskolans hela 
lärokurs, bör på begäran utfärdas ett av- 
gångsbetyget motsvarande betyg, vilket un- 
dertecknas av mellanskolans föreståndare och 
godkännes av folkskolinspektor. 
Forrulär för betyg fastställas av skolsty- 

relsen. 
108 §. 

Vitsorden angivas med siffrorna 4-10, 
varvid siffran 4 avser svaga, siffrorna 5 och 
6 försvarliga, siffrorna 7 och 8 nöjaktiga 
och 9 och 10 berömliga kunskaper och färdig- 

heter. 
E1ev, som i alla ämnen erhållit åtminstone 

vitsordet försvarlig, uppflyttas vid läsårets 
slut till följande klass, direst icke hans vits- 
ord i fiera ämnen äro så 1åga, att kvarstan- 
nande i klassen bör anses ändamålsenligt. 
E1ev, som i ett ämne fAtt vitsordet svag, må 
uppflyttas till följande klass efter att i detta 
ämne vid höstterminens början hava avlagt 
godkänt förhör. Den, som fått vitsordet svag 
i två eher flera ämnen, kvarstannar utan 
villkor i klassen. För elev i mellanskola bör 
ti11fä11e att avlägga villkorsförhör anordnas 
liven den första vardagen i juli. 
Angående uppflyttning av elev från klas-

sen och utfärdande av avgängsbetyg besluter 
klassläraren, i mellanskola och sådan mcd-
borgarskola, dur klassen har fiera lärare, 
likväl alla klasslärare gemensamt. 
Kvarstannande i klass chier förvägrat av- 

gångsbetyg föranledes icke av vitsordet svag 
i sång, därest eleven icke har förmåga att 
sjunga, ei heller vitsordet svag i gymnastik, 
дärest kroppslyte chier sjukdom hindrar ho-
nom att göra framsteg däri. 
Noggrannare anvisningar beträffande be- 

dömningen av eleverna och om vitsorden 
utfärdas av skolstyrelsen. 

109 §. 
Viç1 avbruten skolgång i läroverk anses 

inhämtande av första klassens lärokurs i 
läroverk, sór bygger på fyra klasser i folk- 
skola, motsvara inhämtande av lärokггrsen 
i folkskolans femte klass, andra klassen i 
mellanskola sjätte och så vidare, samt genom 
gången första klass i mellanskola, som byg 
ger på ses klasser i folkskola, motsvara ge-
nomgAngen sjunde klass i folkskola och ge- 
nomgången andra k1ass i sagda läroveгk mot-
svara lärokurserna i folkskolans åttonde 
klass. Detsamma giller beträffande till folk- 
skola anknuten mellanskola. 
Den i 4 § 3 mom. nå'mnda kursen må cr 

sättas med en minst lika omfattande yrkes- 
undervisning, i händelse eleven däröver er-
hAiler godkänt betyg. 

16 kap. 

T jänsteinnehavare och dera.s dligganden. 

110 §. 
Vid folkskola böra finnas så många lärar- 

tjänster, som antalet undervisningstimmar 
förutsätteг. Vid medborgarskola beaktas här- 
vid endast de läroämnen, i vilka undervis- 
ning stadigvarande meddelas. Till tirlärare 
och arbetshandledare få överlämnas endast 
de timmar, för vilka lärartjänster icke kunna 
inrättas. 

111 §. 
Vid egentlig folkskola med minst sex 1а- 

rare må såsom i 54 § 2 mom. folkskollagen 
avsedda ämneslärartjänster inrättas lärar- 
tjänster i 1) modersmålet och historia chier 
modersmålet och religion, 2) räkning och na- 
turlära samt 3) geografi och naturalhistoria, 
vilkas innehavare äro pliktiga att vid be- 
hov undervisa liven i andra ämnen i egent- 
1ig folkskola. Vid större skolor та liven 
andra tjänster för specialläгare finnas. 

112 §. 
Vid medborgarskola та finnas lärar 

tjänster i allmänna ämnen, lanthushållning, 
maskin- och elektricitetslära, merkantila lini-
nef, huslig ekonomi, tгäslöjd, metallarbete 
och handarhete för flickor. 
Då läroämnena och deras tiiantal уöга 

detta nödvä,ndigt, та i medborgarskola läro- 
ämnena för tvä chier fiera förenämnda 
tjänster förenas med en lärartjänst. 

• 
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113 §. 
Vid mellanskola böra finnas lektorstjänster 

i 1) modėrsmålet och historia, 2) det andra 
inhemska språket och ett främmande språk, 
3) matematik och naturlära samt 4) geografi 
och naturalhistoria. Med skolstyrelsens till-
stand та tjänsterna även inrättas р annat 
sätt. 
Annan lektorstjänst inrättas, i händelse ett 

tillгäckligt timantal därför förekommer i 
mellanskola. 

114 §. 
Timlärar- och aгbetshandledartjänster, 

vilka ständigt behövas, skola inrättaв ti11s- 
vidare. Beträffande anställning av t111fA1- 
liga timlärare och arbetshandledare beslutes 
i samband med den till undervisningsplanen 
hörande årsplanen. 
Såsom auskultant må i egentlig folkskola 

och medborgarskola antagas person, som hå1- 
1er på att utbilda sig till folkskollärare. 
Auskultant må icke meddela under«sning 
annat än i lärares närvaro. Dock må för ho- 
nom under lärares överinseende inrättas en 
grupp, som undervisas skilt för sig. 

115. 
Е gentlig folkskola, medborgarskola, mellan-

skola samt hjälpskola och annan special- 
skola, bör hava sin egen föreståndare. För- 
såvitt två eher fiera av dessa skolor av 
olika typer anlita gemensam fastighet, ge- 
mensamma utrymmen eller gemensam та- 
teriel, föroгdnar folkskolnämnden någon av 
föreståndarna att handhava härav föгanledda 
for skolorna gemensamma uppgifter. 

116 §. 
Sommaгkoloni bör hava föreståndare och, 

därest därstädes äго förlagda flere än trettio 
clever, riven en hiträdande föreståndare. 
I elevhem ska11 elevhemsföreståndare «д 

behov hava ett bitгäde samt annan hjälp- 
arbetskraft. 

117 §. 
Liirare åligger att: 
1) vara en god förebild för sina clever; 
2) omsorgsfuilt förbeгeda sig föг siixa lek-

tuner samt flitigt och samvetsgrant fullgöra 
sin undervisningsskyldighet; 

3) under strävan till ett gott samarbete 
med hemmet draga försorg om elevernas 
uppfostran och uppförande room skolan och 
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4) bemöta sina clever vänligt, undvika 
partiskhet och, då det är nödvändigt att 
rikta anmärkning mot eher bestraffa e1ev, 
därvid förfara taktfullt, ävensom övervaka 
straffets veгkställighet; 

5) föга journal enligt av skolstyrelsens ut- 
färdade. bestämmelser och dagligen дагг göra 
anteckningar om de lektioner, som hållits och 
vad som därvid behandlats, frånvarande cle-
ver och orsakerna till frånvaron samt, i hän- 
delse orsaken icke Ar giltig, Aven de åtgärder 
han vidtagit; 

6) granska, korrigera och bedöma elever- 
nas skriftliga arbeten, bedöma deras kun- 
skaper och fArdigheter samt utarbeta bety- 
gen; 

7) efterleva de anvisningar skolans före- 
ståndare utfärdat, undervisningsplanen och 
godkända ordningsregler, giva f.öreståndaren 
och folkskoldirektionen de förteckningar och 
uppgifter dessa behöva beträffande eleverna 
i den klass, vilken det givits honom i uрр- 
drąg att förestå, i händelse annat icke över- 
enskommits chier i skolans ordningsregler 
föreskrivits på giltigt skäl giva dessa clever 
tillstånd till frånvaro under kortare tid än 
vecka, förhålla sig harmoniskt gentemot sina 
arbetskamrater och inordna sig i samarbetet 
med dem; 

8) i mån av möjlighet draga försorg Aven 
от annan lärares vid skolan uppgifter, då 
deine ti11 följd av oväntat, laga förfall icke 
kan meddela undervisning och annan vikarie 
icke skäligen kan erhållas, dock högst under 
tre arbetsdagar åt gången; 

9) ombesörja kustodieringen under clever-
nas raster; 

10) kustodiera under elevernas sko]målti- 
dег och i samband därmed övervaka, vägleda 
och undervisa heträffande gott hordsskick; 

11) närvara vid läkarundersökningar av 
eleverna och vid behov уöга anteckningar i 
hälsokorten samt i hAndelse elev träffas av 
olvckshändelse beroende på dess natur vArda 
honom eier anskaffa hjälp av h'Alsosyster 
eller läкаге; 

12) гада och vAgleda mAlsnxAn, vika in- 
finna sig hos honor i Arenden röгande sina 
barns uppfostran, undervisning, understöd 
e11er 11A1sovård; 

13) deltaga i läraгmöten, vilka samman- 
kallats av skolans föreståndaгe, folkskol- 

г mån av möjlighet Aven utom skolan; nämnd och folkskolinspektor; 
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14) vä1 vårda sig om skolans egendom 
samt honor beviljade naturaförråner, även- 
som för sin del ombesörja försköningen av 
skolans omgivningar; 

15) bi i skolan eher ѕ nära skolan, att 
utförandet av tjänsteAliggandena icke lida 
av, att bostaden är avlägset belägen; 

16) sträva att ständigt förkovra sig i sitt 
yrke samt avstA frAn sådana befattningar, 
vilka vA11a olägenhet i utförandet av tjänste- 
Aliggandena; samt 

17) utföra alla de Aligganden, vilka Avila 
honor enligt lag, förordning, folkskolregle- 
mente eher sakens natur. 

Vhirare är pliktig att undervisa hiven vid 
annan folkskola, i händelse ett timantal, som 
motsvarar hans undervisningsskyldighet, icke 
förekommer vid hans egen och den andra 
arbetsplatsen icke är belägen pA längre av-
stAnd än tvA kilometer. 

Lärare, som är gemensam för tvA eher 
fiera skolor, är pliktig att utföra under- 
visningsuppdrag i de skolor, vars lärare han 
är, utan hänsyn till resans längd. 
Vad ivan sagts om lihrare, gäller i tillämp- 

liga delar även beträffande arbetshandledare, 
timlhirare eher annan person, som meddelar 
undervisning. 

Lärarinna i huslig ekonomi e11er, i hän- 
delse fiera sådana finnas inom kommunen, 
den bland dem, med vars tjänst denna skyl- 
dighet förenats, äger, försAvitt vägledning 
icke pA annat shitt ordnats, övervaka och 
leda skolornas kosthAllsverksamhet geur an- 
ordnande av kurser för kokerskorna och ge-
nom att vederbörande erhAlla vägledning be- 
träffande anskaffningen av födoämnen. 

Speciallärare i slöjd för gossar dier, i 
händelse fiera sAdana finnas mom kommu-
nen, de bland dem, med vilkas tjänst denna 
skyldighet förenats, äga bistA kommunen vid 
anskaffningen av slöjdtillbehör föг gossar 
till olika skolor, i mån av möjligheter hand- 
lедa lärare och arbetshandledare, vilka sakna 
sä,rskild underb,yggnad, i meddelande av un-
dervisning i slöjd för gossar samt för dem 
anordna studiedagar och annan rådgivning. 
Detsamma gäller pA inotsvarande sätt i frAga 
om speciallärarinnor i handarbete för flickor. 

118 §. 
Fоlkskolföreståndаre Aligger att: 

1) leda och övervaka undervisnings- och 
uppfostringsarbetet i skolan, vården och an-

litandet av bibhioteket, övervaka skolans kost- 
hA11 och elevinternat, följa med de andra 
lärarnas undervisning i enlighet med vad 
som i folkskolans reglemente föreskrives, leda 
lärarna till inbördes samarbete, dock sA, att 
icke någons självständighet obefogat inskrän- 
kes, tillse, att god disciplin och ordning rAda 
i skolan, samt bistA de andra lärarna vid 
upprätthållandet av disciplin och ordning; 

2) mom en vecka efter det 1äsArets arbete 
begynt till direktionen överlämna ett i sam- 
råd med lärarna utarbetat förslag till Arsan- 
mälan om läroplanen samt i sinom tid för- 
slag till lovdagar; 
3 ) vid behov sammankalla lärarna, arbets- 

handledarna och timlärarna samt elevhems- 
förestAndarna till lärarmöte, därvid föra or- 
det och tillse, att besluten protokollföras 
och verkställas; 

4) i tid underrätta skolans övriga tjänste- 
innehavare om direktionssammanträde och 
därefter om vid detta fattade beslut, som 
beröra dem samt om skrivelser och andra 
meddelanden från skolstyrelsen, folkskolin- 
spektor och de kommunala myndigheterna, 
vilka böra bringas till deras kännedom; 

5) föг den tid lärare vid skolan, elevhems- 
föгeståndare eher han själy träffats av för- 
fa11 ordna handhavandet av Aliggandena, 
dock högst för en tid av tre dagar, och ge-
fast underrätta direktionens ordförande om 
sakea; 

6) dA epidemi hotar därom underrätta di- 
rektionens ordförande och skolläkarcn samt, 
om skolan stänges, Aven folkskolinspektor; 

7) på godtagbart skäl bevilja elev tillstAnd 
till frAnvaro från skolan under längre tid 
än en vecka, dock högst under en mAnad; 

8) övervaka skolbyggnadernas, inventarier- 
nas och lösörets skick, belysning och upp- 
värmning, vädring och städning samt förskö- 
nandet av skolans omgivnirlg; 

9) vårda skolans arkiv, elev- och inven- 
tarieförteckningar samt övriga kanslihand- 
lingar och pA begäran, försåvitt annorlunda 
icke stadgats, utgiva utdrag och avskrifter 
At myndigheterna och mot av fullmäktige 
fastställd lösen At enskilda; 

10) utarbeta av skolstyrelsen, folkskol- 
inspektor eher de kommunala myndigheterna 
föreskгivna Arsherättelser, statistiska uppgif- 
ter och andra rapporter och pA bestämda 
tider översända dem till vederbörande; 
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11) vårda undervisnings- och åskådnings-
materielen samt förråden av sådana läro-
böckeг och skoltillbehör, som skola utdelas 
till eleverna, och förа förteсkning övеr dem; 
samt 

12) även i övrigt i allo främja skоlväsen-
det och utförа de åligganden, som enligt lag, 
förordningar, folkskolreglemente eher sakens 
natur ankomma på honom. 

Observerar förеståndаre, att lärares, arbets-
handledares, timlärаres eller direktionens el-
1er kommuneres förfarande har varit felaktigt 
och skadligt för skolan och vinnes ficke annars 
rättelse, bör han anmäla om saken his folk-
skolinspektor. 
I stad och köping må betriiff.ande före-

ståndares åligganden föгогdnas annorlunda 
än i 1 mom., punkterna 2, 4, 5, 6, 9, 10 och 
11 stadgats. 

119 §. 
hllevhemsföreståndare åligger att: 
1) f ёгеѕtit elevhemmet och utarbeta förslag 

till verksamhetsplan för detta samt under- 
ställa den plan lion utarbetat ,folkskoldirek- 
tion för godkännande; 

2) troget vårda sig om elevhemmet och de 
där boende barnen, så att elevhemmet för 
dem blir ett gott och uppfostrande hem; 

3) under iakttagande av föreskrifterna i 
verksamhetsplanen föг elevliemmet mcd om-
tanke oe]i sparsamhet omhänderhava elev- 
liemmets ekonomi och redovisa för penning- 
medlen; 

4) anställa och avskeda sina biträden och 
elevhemmets tjänstefolk samt ordna arhetena 
och övervaka dem; 

5) med hijuip av elevhemmets personal och 
eleverna utföra sysslorna inom elevhemmet; 

6) tillse, att eleverna utföra sua hemupp- 
gifter samt vid behov och efter möjlighet 
handleda dem vid dessa, så ock handleda 
dem i andra uppgifter, vilka ordnas i elev- 
hemmet, i fria s,ysselsättningar och lekar; 

7) upprätthålla disciplin och ordning i 
elevhemmet; 

8) intaga sua måltider vid elevhemmets 
bord tillsammans med eleverna; 

9) då elev insjuknat vårda denne och vid 
behov anskaffa hjälp av hälsosyster chlor 
läkare samt, på epidemisk sjukdom yppar sig 
i elevhemmet, diirom anmäla hos skolans före-
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ståndare och om ärendets brådskande natur 
så kräver, även hos skolläkaren; 

10) onхΡbesörjа och ansvara för vård och  
förvаring av elevhemmets inventarier och för-
råd av födoämnen; samt 

11) samvetsgrant utförа de åligganden, 
vilka enligt lag, föгordning eller folkskol-
reglemente ankomma på henne, eller vilka 
elevhemmets vård annars förutsättег. 

Elеvhепіsförеståndаrе är beriittigad till sex 
veckors semester under sommaren samt un-
der annan tid till oavbruten veckoledighet 
under tjugofyra timmar. 
Dessutom bör henne under den tid elev-

hemmet är i verksamhet, under en vardag 
varie veeka beredas fyra lediga timmar un-
der tiden mellan klockan 8 och klockan 18. 

120 §. 
Föreståndare för sommarkoloni åligger att: 
1) leda och övervaka kolonins verksamliet, 

rugleda dess personal till pedagogiskt sam- 
arbete samt tillse, att sny gghet och ordning 
råda mom kolonin och att denna även i 
övrigt fyller sitt ändamål; 

2) anställa och avskeda nödigt tjänstefolk; 

3) handhava kolonins ekonomi med om-
tanke och sparsamhet, hestämma och ansvara 
för inköpen och redovisa för penningmedlen; 

4) utvälja de elever, som skola iritagas i 
kolonin, försåvitt icke den, som upprätthåller 
denna, annorlunda bestämt, anordna deras 
avhämtning och ledsagning tillbaka till hem-
men, besvara föräldrarnas förfгågningar och 
giva dem föreskгifter för barnens utrustning 
för kolonin; 

5) tillse, att eleverna vägas vid ankomsten 
till kolonin och vid avfäгden därifrån och 
att resultaten införas i en förteckning, för- 
bereda läkarundersökningaг och övervaka, 
att av läkare utfärdade va°rdföгeskrifter f61-
jas och att läkare vid behov ti11ka11as; 

6) föra journal i enlighet med de anvis- 
ningar skolstyrelsen utfärdat; 

7) utarheta en berättelse över kolonins 
verksamhet samt övriga vid ansökan om stats- 
understöd nödiga utredningar; och 

8) i övгigt utföra de uppgifter, som enligt 
sakens natur ankomma pit honor. 

En del av föreståndarens uppgifter та 
anförtros åt hitr5dande föreståndaren. 
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17 kap. 

Kompetens. 

121 §. 
Den, som skall utnämnas till innehavare 

av lektors-, hirar-, timlilrar-, arbetshandledar-
och elevhemsföreståndartjänst room folkskol-
viisendet eller den, som för provtid skall 
förordnas att bestrida lektors- eller lärar-
tjänst, skali ha fylit minst tjugoett år. Vid 
utnämning skali därjämte beaktas, vad i detta 
kapitel stadgats betriiffande kön, språkkun-
skap och annan kompetens hos den, som skall 
utnämnas. 

Den, som skall utnämnas, må joke vara 
behäftad med sådant kroppslyte eller sådan 
sjukdom, som gör honor olämplig för 
tjänsten. 

122 §. 
1led de undantag, som nedan i denna pa-

ragraf stadgas, та till innehavare av tjänst 
mom folkskolväsendet utnämnas såväl man 
som kvinna. 
Vid folkskola med minst två lärare skall 

såvitt möjligt finnas lärare av ba°da könen. 
Till att innehava tjänst såsom lärare i gym- 
nastik och idrott f.ör gossar är endast man 
kompetent, till att innehava tjänst såsom 
lärarinna i motsvarande ämnen för flickor 
endast kvinna. 

Till elevhemsföreståndare må utnämnas en- 
dast kvinna. 

123 §. 
Till innehavare av tjänst vid finsk- eller 

svenskspråkig folkskola må utnämnas endast 
person, som uppfyller de i denna paragraf 
stadgade kraven rörande kunskap i skolans 
undervisningsspråk. 
Av lektor vid mellanskola knives, att han, 

i enlighet med vad som stadgats angående 
dem, som sträva att bliva lärare vid statens 
lärovcrk, fullständigt behärskar skolans un- 
deI•glslungsspråk. 
Av annan, som skali utnämnas till inne-

havare av lärartjänst, kräves, att han på 
skolans undervisningsspråk fullgjort den till 
utbildningen нöгаггде auskulteringen. 
I händelse innehavares av lärartjänst verk- 

samhet berör såväl finsk- som svenskspråkiga 
skolor, knives av den, som skall utnämxlas 
till innehavare av tjänsten, att han fyller 
ovan stadgade krav för vartdera undervis- 
ningsspråkets del. 

Av annan än innehavare av lärartjänst 
knives, att han på skolans undervisnings- 
språk erhållit för tjänsten erforderlig uthild- 
ning under minst ett läsår eher på skolans 
undervisningsspråk inhämtat mellanskolans 
eher folkskolans lärokurs. I händelse inne- 
havares av dylik tjänst verksamhet berör så- 
vä1 finsk- som svenskspråkiga skolor, knives 
av honor utöver det förenämnda dessutom 
tillräcklig kunskap i minoritetens språk en-
ligt den utnämnande myndighetens prövning. 
Maj oritetens och minoritetens språk mom 
ämbetsområde, vika äro mindre än kom-
munen, bestämmas härvid enligt elevantalen 
i folkskolorna mom områdena. 
Av den, som skall utnämnas till inneha- 

va.re av skola med lapska såsom undervis- 
ningsspråk knives jämte kunskap i finska 
språket enligt vad som ovan stadgats såvitt 
möjligt tillräcklig kunskap i lapska språket. 

124 §. 
Pör lärartjänst vid egentlig folkskola krä- 

ves med i 126 § stadgat undantag folkskol- 
lärarexamen. 
För sådan folkskollärartjänst, vars inne-

havare åligger alt huvudsakligen undervisa 
clever i första, andra eller tredje årsklassen 
i egentlig folkskola, är även sådan person 
kompetent, som innehar föгutvarande lärares 
vid lagre folkskola kompetens, då han genom 
sjiilvstudier avlagt av skolstyrelsen före- 
skrivna examina och därefter genomgått av 
skolstyrelsen anordnad e11er godkänd komplet- 
teringskurs. 

125 §. 
Koinpetensvillkor föг de i 54 § 2 то- 

mentet folkskollagen omförmälda ämneslärar- 
tjänsterna vid egentlig folkskola är utöver 
folksk011äгarCxamen, alt vederbörande i de 
ämnen, i vilka undervisning skahl meddelas 
såsom innehavarens av tjänsten huvudämnen, 
i ettvart i sagda examen ellen i avgångsbetyg 
från gymnasium erhållit berömliga vitsord 
(9-10). 
Av lärare, som i något ämne inmehar med 

forclringarna för filosofiekandidatexamen 
överensstämmande vitsord, knives icke i detta 
ämne i föregående moment stadgat berömligt 
vitsord. Sådant knives icke heller av liirare 
i handarbete och teckning, sånglärare e11er 
lärare i gymnastik och idrott, vilken inhäm- 
tat av skolstyrelsen godkänt kompletterande 
studium. 

i 

t 
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126 §. 
Еöг sådan lärartjänst vid egentlig folk-

skola, vars innehavare är pliktig att under-
visa endast i gymnastik, idrott och hälsolära, 
knives såsoгn kompetensvillkor vid universi-
tetets gymnastikinrättning avlagd gymnastik-
ararexamen. Då lärare vid egentlig folk-
skola äger meddela undervisning endast i 
teckning, utgöres kompetensvillkoret för 
tjänsten av en vid Konstindustriella läro-
verket avlagd examen för lärare i de bi1- 
ande konsterna, samt да undervisnings- 

ämnet utgöгes enbart av вång av en rid 
Sibelius-Аkademin avlagd sånglärarexamen. 
Dessutom kräves, i händelse sökanden icke 
an folkskollärare, examen i pedagogik och 
didaktik enligt fordringarna för filosofie- 
kandidatexamen, samt auskultering under 
en termin. Auskulteringen та ske vid nor- 
тallусeит, folkskolliirarseminariurn eher vid 
universitet eher högskola, som utbildar folk- 
skоllärare. 
Av lärare i slöjd föг gossar, rijken icke 

är skyldig att undervisa i andra ämnen, 
kräves mellanskolans lärokurs och avgångs- 
betyg från avdelningen f.ör träarbete vid 
statens institut för manlig hemslöjd. Lära- 
rinna i handarbete för flickor, vilken icke 
är skyldig att undervisa i andra ämnen, bör 
hava avlagt examen vid lärarinneavdelningen 
vid Helsingfors handarbetslärarinneinstitut 
och i de svenskspråkiga skolorna examen för 
svenskspråkiga handarbetslärarinnoг vid av 
undervisningsministeriet godkänd anstalt. 

127 §. 
kompetensvillkor för lärartjänst vid med-

borgarskola är för ändamålet anordnad exa-
men för lärare vid medborgarskola. 

128 §. 
Kompetent för lärartjänst vid hjälpskola 

är person, som avlagt folkskolläraTexamQn 
och efter att under minst två аг hava föге- 
stått läraгtjänst vid egentlig folkskola har 
avlagt för ändamålet anordriad examen för 
speciallärare. 
Då särskild lärar- eher läгaгinnetjånst i 

slöjd för gossar eilen handarbete e11er huslig 
ekonomi för flickor inrättats vid hjälpskola, 
kräves av dess innehavare samma kompetens 
som för motsvarande tjänst vid egentlig 
folkskola chier medborgarskola samt dessutom 
medelst föroгdning föгeskriven examen för 
speciallärare. 

" 1 
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rium utfärdat kompetensintyg för elevhems- 
föreståndare. 

134 §. 
Föreståndaгe e11er biträdande föreståndare 

för sommarkoloni bör vara folkskollärare 
med tjänstekompetens. 

135 §. 
Interimistiskt eher såsom vikarie та högst 

för ett läsår At gången anställas person, 
vilken utan att uppfylla ivan i detta kapitel 
stadgade kompetenskrav, dock besitter ti11- 
räcldig kunskap och förmåga för att sköta 
tjänsten. 

18 kap. 

Utnänгning. 

136 §. 
Tjänst, som blivit vakant, bör ordinariter 

besättas, såvida laga hinder därför icke före- 
ligger. 

Tjänst besättes ordinariter räknat från 
och med den 1 augusti. 
Då tjänst icke kan ordinariter besättas, 

anställes en interimistisk tjänstförrättande 
intill läsårets slut. 
FormulAr föг utnämningsbrev fastställas 

av skolstyrelsen. 
137 §. 

Lärar- eher elevhemsföreståndartjänst, som 
ska11 ordinaritei' besättas, bör anslås ledig 
att sökas i officiella tidningen samt i någon 
annan pA skolans språk utkommande, bland 
nämnda tjänsteinnehavare allmänt spridd 
tidning. Ansökningstiden är minst 20 och 
högst 30 dagar. Tillkännagivandet bör ingå 
i vardera tidriingen minst 15 dagar före ац- 
sökningstidcns utgång, dagen föг tidningens 
utkommande medräknad. HAnföT sig tjiinste- 
innehavares verksamhet till såväl finsk- som 
svenskspråkiga skolor, skahl tillkännagivan- 
det ingå i officiella tidningen p5. båda språ- 
ken samt i ivan avsedd annan p5. svenska 
och finska utkommande tidning. 

Tjänst lediganslås till ansökan antingen 
av direktionen chier av folkskolnämnd i en- 
lighet med vad den sistnämnda föreskriver. 
I händelse valet bör förrättas av folkskol- 
nämnd, äger denna lediganslå tjänsten. 

Arbetshandledar e11er timlärartjänst och 
1Arar- eher elevhemsföreståndartjänst, som 
interimistiskt ska11 besättas, mA anslå,s ledig 
eher utbjudas i och för ansökan Aven pA 
annat ändamålsenligt sAtt. 

138 §. 
8ökande bör till sin ansökan foga Ambets- 

betyg eher utdrag ur civilregist.ret, betyg, 
som utvisa kompetensen och, om han är an- 
ställd vid folkskola, av folkskoldirektion 
e11er folkskolnämnd utfärdat intyg för 
tjänsteansökan samt i 161 § stadgad merit- 
förteckning. Sökande Ar dessutom pliktig att 
till sin ansökan foga läkarintyg över rönt- 
genundersökning därom, att han icke ir be- 
häftad med smittsam tuberkulos. 

Försåvitt bilagorna icke Aro original, böra 
de vara till riktigheten bestyrkta av tvenne 
ojAviga personen. Då, den myndighet, som 
förrättar valet, folkskolinspektor eilen skol- 
styrelsen så påfordrar, är sökande pliktig 
att förete originalbetyg för påseende. Ат- 
betsbetyg chier utdrag ur civilregister, av di- 
rektion e11er folkskolnämnd utfärdat intyg 
och läkarintyg må icke vara utfArdat och 
meritförteckning icke uppgjord mena än tre 
månader tidigare, räknat från ansöknings- 
tidens utgång. 

139 §. 
Ansökningarna skola tillställas folkskol- 

direktionen eher folkskolnämnden, om den 
verkar som folkskoldiгektion vilken förrättar 
valet. 

IIar i tillkAnnagivande angående ansökan 
icke anvisats regelbundet öрреп byrå,, till 
vilken ansökningarna та inlämnas, b<ira de 
öveгlämnas till ordföranden ciler sekretera- 
ren. Den, som mottager ansökan, bör på 
ansökningshandlingen anteckna antalet bila-
gor samt nAr ansökan inlämnats och ver 
som inlämnat den. 
AnSökan та Aven insändas per post, såsom 

därom är sArskilt stadgat. Ordföranden Ager 
draga försorg därom, att anlända ansök- 
ningar avhämtas, att ankomsttiden och anta- 
1et bilagor antecknas samt att ansökningarna 
behandlas. 

140 §. 
Ordföranden chier under hans överinseende 

sekreteraren är pliktig att över sökandena 
i enlighet med av skolstyrelsen utfärdade 
anvisningar uppgöra en förteckning, i vilken 
höra införas de viktigaste av de uppgifter, 
vilka utvisa envars kunskap och 1ämplighet. 

141 §. 
Ffter ansökningstidens utgång ska11 val 

ofördröjligen förrättas. I brist på för tjäns- 
ten kompetenta sökande e11er annars да, 
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folkskolinspektor därtill givit sitt bif all ska11 
tjänst ånyo lediganslås att sökas. 

142 §. 
Vid val fattat beslut bör omedelbart un- 

derställas folkskolinspektor för stadfästelse. 
Vid underställandet bör bifogas utdrag иг 
det vid valförrättningen uppgjorda protokol- 
1et, van i tillkännagivandet angående ansö- 
kan bör intagas och anteckning göras om 
dagen, då det offentliggjorts och i vilka tid- 
ningar oller huru tjänsten annars ledigan- 
slagits eher utbjudits till ansökan, samt den 
i 140 § omförmälda f.öгteckningen och samt-
liga ansökningar jämte hilagor. Försåvitt till 
ordinarie innehavare av tjänsten utsetts per-
son, som innehar annan folkskollärartjänst 
inom samma kommun och erhållit fullmakt 
for denna, bör vid underställandet även 
fogas en på direktionens vägnar underteck- 
nad fullmakt, viikon ska11 utgivas till ve- 
derbörande. 

143 §. 
Då elwhemsföreståndаre, timlärare ellen 

arbetshandledare utsetts, bör till handlin-
garna rörаnde valet Togas av ordföranden 
underteeknat förordnande, vilket folkskolin-
-spektor, i händelse han omfattar direktionens 
beslut, bestyrker med sin namnunderskrift 
och återsänder i och för överlämnande till 
vedeгbörande. 

144 §. 
Önskar liirare, vilken icke- utsetts till inne-

havare av den för ordinarie besättande av-
sedd tjänst han sökt, återtaga sin ansökan, 
anmäle därom hos folkskolinspektor room 
sju dagar efter valet, valdagen oräknad. 

145 §. 
Folkskolinspektor ägеr oföгdröjligen upp-

taga valärеnde till prövning och däri avgiva 
sitt beslut, vid ordinarie besättande av lä-
rartjänst dock icke förrän åttonde dagen 
efter valet, valdagen oriiknad. Stadfäster 
folkskolinspektor valet, kallar han den ut-
sedda att bestrida tjänsten samt underniittar 
om sitt beslut valförrättaren och folkskol-
nämnden i den kommun, i vars tjänst den 
utsedda är anställd. liar den kunnigaste 
och lämpligaste bland sökandеnа vid valet 
förbigåtts eller har vid detta annars förfa-
rits felaktigt i sådan mån, att valet icke 
kan stadfästas, skahl folkskolinspektor åter-
kalla det till den del det är felaktigt och 
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återförvisa ärendet, beroende pA det fel, 
som vid dess handläggning inträffat, antin-
gen helt chier delvis för ny behandling och 
ska11 beroende på sakens natur föreslå an-
tingen fortsättning av valärendets handlägg- 
ning, förrättande av nytt val, tjänstens 1е- 
diganslående ånyo, att tjänstens besättande 
måtte få förfalla eher annan fог rättelse 
av felet nödig åtgärd. 
Då folkskolinspektor återförvisar va1- 

ärende, bör han samtidigt underrätta den 
myndigliet, som verkställt valet, om vilka 
sökande, som hava återtagit sua ansöknin- 
gar. Återtagen ansökan та icke tagas i 
beaktande. 
Avviker direktionens nya beslut från folk- 

skolinspektors förslag, bör det motiveras i 
detalj. Kan folkskolinspektor icke heller nu 
omfatta direktionens åtgärd, bör han under- 
ställa ärendet skolstyrelsens avgörande. 

Folkskolinspektor äger motivera av ho-
nom fattat negativt beslut. 
Dá folkskolinspektor stadfäst val, vid vil-

ket person, som innehar annan folkskollärar- 
tjänst mom samma kommun och erhållit full-
makt för denna, blivit utsedd till ordinarie 
lärare, äger folkskolinspektor underteckna 
fullmakten och öveгsända den för att utgivas 
till vederbörande. 

146 §. 
liar till innehavare аи tjänst utsetts pen-

son, som till följd av kroppslyte eller ned- 
satta kropps- e11er sjiulskrafter entledigats 
från tjänst eller aysatts, eller person, mot 
vilken förfarande, som ayser entledigande 
från tjänst eilen disciplinärt ellen annat 
åta1, vilket gör honor olämplig för tjänsten, 
är anhängigt eilen i händelse det annars är 
bekamt, att härmed jämförbar olämplighet 
utgör hinder, må folkskolinspektor icke stad- 
fästa valet. 

147 §. 
Lärare, vilken icke tidigare erhållit fu11- 

makt för folkskollärartjänst, är pliktig att 
förrän fullmakt utfärdas för folkskoldirek- 
tion förete intyg över, att han avlagt examen 
i folkskolförvaltning. 
I examen i folkskolförvaltning, för vilken 

fordringarna fastställas av skolstyrelsen, mA 
avläggas lägsta, mellersta och högsta vitsord. 
Examinatorerna utses av skolstyrelsen. Om 
den ax-gift, som ska11 erläggas för examen, 
stadgas siirskilt. 
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148 §. 
Då, lärare fullgjort sin provtjänstgöring, 

verkställer direktionen undersökning av huru 
han skött sin tjänst och inbegär i händelse 
läraren under en del av provtjänstgöringen 
varit underordnad annan direktion utlåtande 
liven' av denna. 

Direktionsbeslut om utgivande eher vägran 
av fullmakt bör underställas folkskolinspek- 
tor för stadfästelse och, då beslutet är posi- 
tivt, bör vid underställandet bifogas en pA 
direktionens vägnar undertecknad fullmakt. 
Förenar sig folkskolinspektor om utgivandet 
av fullmakt, återsänder han den av honor 
undertecknade fullmakten för att utgivas till 
vederbörande. Direktionens av folkskolin- 
spektor stadfästa beslist, medelst vilket full-
makt vägrats, böг delgivas vederbörande 1ä- 
гare. 

149 §. 
Till föreståndare för folkskola ska11 utses 

någon av skolans lärare. Dock ska11, där 
icke särskild orsak kräver undantag, ordina- 
rie lärare stälïas framom sådana, som tjänst- 
göra på provår, interimistiskt anställda och 
vikarier, samt för tjänst kompetent framom 
inkompetenta. 
Förrän val av föгeståndare föгrättas, ska11 

folkskoldirektion bereda skolans lärare, tim- 
lärare och arbetshandledare ti11fä11e att en-
var skilt för sig eher samtliga gemensamt 
föTeslå ver, som borde utses till föreståndaгe. 

19 kap. 

7ггdragning av tjänst. 

150 §. 
К1asslärartjänst vid egentlig folkskola an-

ses obehövlig, dä elevantalet nedgått till den 
i 179 § stadgade lägre gränsen och annan 
läгartjänst mom folkskolväsendet, да tjänste- 
innehavare icke kan erbjudas en mot under- 
visningsskyldigheten svarande mängd arbete, 
försåvitt icke tjänsten pA grind av stad- 
gandena i folkskollagen eher denna förord- 
пххгу ar oundganglig. 

151 §. 
Finnas vid skola två eller fiera läraг-

tjänster, av vilka en kan indragas, skahi i 
första hand vakant tjänst indragas chier 
försavitt sådan icke finnes, den tjänst, vars 
innehavare förklaгar sig samtycka till in-

dragning av tjänsten, därnäst för provtjänst- 
göring, anställd lärares eher, såvida fiera 
sådana finnaš, den senast till provtjänstgö- 
ring förordriade lärarens tjänst, samt där- 
efter den senast utnämnda lärarens tjänst. 
Förrän kommunfullmäktige besluta in- 

draga lärar- eher elevhemsföreståndartjänst 
böra de bereda folkskolnämnd e11er, om så- 
dan icke finnes, direktionen ti1fä11e att av- 
giva utlåtande i ärendet, försåvitt icke denna 
gjort framställning om indragningen. 

Beslut om indragning av tjänst skahl un-
derst1i1has skolstyrelsen för stadfästelse. Ве- 
slutet träder i kraft räknat från den efter 
fattandet av skolstÿrelsens beslut nästkom- 
mande 31 juli. 

152 §. 
Gör stadgande i hag eher föгordning, 

ändring i distriktsindelningen, ökning e11er 
minskning av elevantalet eher annan orsak 
ombildning av en tjänst erforderlig, besluter 
kommunfullmäktige därom, efter det folk- 
skolnämnd chier, i händelse sådan icke finnes, 
folkskoldirelition avgivit sitt utlåtande i 
ärendet. 

153 §. 
Tjänsteinnehavare, vars tjänst indragits, 

överflyttas av kommunstyrelsen till annan 
tjänst mom samma kommun, försåvitt icke 
kommunfullmäktige förbehållit sig överflytt- 
ningsrätten. 

Anser direktionen, att på indragningsstat 
uppförd tjänsteinnehavare icke bör överflyt- 
tas till densamma underordnad tjänst, ska11 
kommunfullmäktige avgöra ärendet. 

Tjänsteinnehavare та icke överflyttas till 
sä,dan tjänst, att han icke uppfyller de för 
densamma uppställa kompetenskraven. 
8åsom lämplig tjänst för tjänsteman pA 

indragningsstat skahl anses tjänst, som mot- 
svarar hans indragna tjänst. 

Indrages tjänst, som bestrides av för prov- 
tid förordnad lärare, överflyttas denne till 
annan tjänst, såsom om ordinarie innehavare 
av tjänst är stadgat, och må han där fort- 
sätta sin tjänstgöring föг provtid. 

154 §. 
IIar hos skolstyrelsen anmälan gjorts om 

tjänsteinnehavare, åt vilken room hans ogen 
kommun icke kan erbjudas tjänst av mot-
svarande slag, skahl skolstyrelsen förordnа, 
att nagon chier några tjänster icke skola 
ordina.riter besättas, förгän det utretts, huru-
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vida den р. indragningsstat uppförda та 
överflyttas till någon av dem. 

155. 
Önska fiera kompetenta tjänsteinnehavare 

vid ombildning av tjänster erhålla samma 
tjänst, avgör folkskolnämnd eher, om dylik 
icke finnes, folkskoldirektion, ver tjänsten 
ska11 ti11de1as och tager därvid i betraktande, 
vad skolans fördel och billigheten kräva. 
8ka11 vid ombildning lärare överflyttas för 
att handhava lärartjänst vid annan skola, 
bör i tillä.mpliga delar det, som i 151 § 1 
тот. är stadgat, lända till efterrättelse. 

20 kap. 

Tjгlnsteinnehavares rättslåga stältning. 

156 §. 
Av- och tillträdesdag för tjänsteinnehavare 

vid folkskolväsendet är den 1 augusti. Avsked 
ska11 ра giltig orsak beviljas även vid annan 
tidpunkt. Lärare pA indragningsstat är plik- 
tig att mottaga honor erbjuden tjänst den 
1 dagen i följande månad efter det beslutet 
om, att han är pliktig att mottaga tjå'nsten 
har delgivits honor. 

Tjänsteinnehavare, som önskar avgå frAn 
sin tjänst, ska11 skriftligen anhålla om avsked. 
DA avskedet beviljats, utf.ärdas At honom 
skiljebrev, i vilket bör antecknas tjänstgii- 
ringstiden, tjänstledigheter och orsakerna till 
dem samt, om diirom anhållits, liven en be- 
dömning av hans handhavande av tjänsten 
samt hans uppförande mom och utom 
tjänsten. 
Lärare vid hjälpskola och observations- 

klass är pliktig att avgå från tjänsten den 
31 juli det kalenderår, då han fyller seYtio 
år, försåvitt ieke skolstyrelsen medgiver 
honor rätt att ytterligare kvarstå i tjänsten. 

157. 
Ilar tjänsteinnehavare gjort sig skyldig 

till fel eher försummelse, som icke påkallar 
vidtagande av disciplinära åtgärder, må folk-
skoldirektion chier folkskolinspektor ti11de1a 
honor anmärkning, angående vilken anteck- 
ning bгir gčiras i direktionens protokoll. Låter 
han sig icke rätta, та, folkskolinspektor 
skrida till disciplinära åtgärder. 

158 §. 
Folkskolinspektor ska11 upprätta protokoll 

över undersökning, som av honor företagits 
i disciplinsärende, ävensom underteckna det-
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samma. Förhör bör hållas i närvaro av ojävig 
person. Då straffyrkande ska11 föreläggas 
folkskolnämnd, bör folkskolinspektor bereda 
folkskoldirektionen ti11fä11e att avgiva sitt 
utlåtande i ärendet. 

Straffyrkande bör skriftligen framläggas 
för ordföranden för folkskolnämnden, vilken 
ofördröjligen äger bringa den under hand- 
läggning i folkskolnämnden. 

Folkskolnämnd bör, innan den fattar be-
slut, bereda den anklagade ti11fä11e att avgiva 
skriftlig förklaring samt, i händelse skill dhr-
till föreligger, höra honor liven muntligt. 

Folkskolnämnds beslut bör bevisligen del-
givas den anklagade och folkskolinspektor 
medelst protokollsutdrag. Folkskolnämnd bör 
om beslutet underrätta jämväl folkskoldirek- 
tionen. 
DA avgörandet av disciplinsärende ankom- 

mer på folkskoldirektion, gäller därom i ti11- 
lämpliga delar, vad som är stadgat beträf- 
fande folkskolnämnd. 

159 §. 
Har folkskoldirektion erhållit kännedom 

om sådant förhållande, försummelse е11ег 
beteende hos tjänsteinnehavare, vilket skulle 
kunna föranleda disciplinärt åtal mot denne, 
äger direktionen ofördröjligen dä.rom skrift- 
ligen underrätta folkskolinspektor. 

160 §. 
Har folkskollärare gjort sig skyldig till 

sådant förfarande, att han i stöd av 70 § 
folkskollagen borde avhållas från tjänste- 
utövning, ska11 folkskoldirektion skrida till 
de ätgärder ärendet påkallar. Beslut om av-
hAilande från tjänsteutövning bör omedel-
bart geur förmedling av folkskolinspektor 
underställas skolstyrelsen för stadfästelse. 
Amer folkskolinspektor chier folkskoln5mnd, 

att lärare borde avhållas från tjänsteutöv- 
ning, skola de bringa detaljerad motivering 
härför till direktionens kännedom. 

161 §. 
1Ieritförteckning för t;jänsteinnehavare bör 

uppgöras enligt av skolstyreisen fastställt 
formulär. Däri skola antecknas disciplinära 
och andra mot tjänsteinnehavaren väckta 
anhängiga åtal och honor адотда straff. 
Atnjuter vederbörande pension chier är han 
entledigad från tjänst till följd av förlust 
av arbetsförmåga eher sjukdom, bbr detta 
angivas i meritförteckningen. 
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Har Ata1 högst föranlett yarning, mA an- 
teckning därom uteslutas ur merutförtecknung 
efter fern Ar och и fråga om annat straff, 
vilket icke innefattar aysättning eher frihets- 
straff, efter tuo Ar efter det beslutet fa.ttats. 
Dömes tjänsteinnehavare Anyo förrän sagda 
tid gAtt till ända, skali liven anteckningen i 
merutförtecknungen om det tidigare straffet 
bibehållas, tills det nya straffet får uteslutas. 
Over lärare och elevhemsföreståndаre för 

folkskolinspektor и enlighet тед av skolsty- 
relsen utfärdade föreskrifter stamkartotek, 
и vilket han unför till merutförtecknungen hö- 
rande uppgif.ter. Overflyttar tjänsteinneha- 
vare till annat inspektionsdistrikt skali kortet 
övérsändás till folkskolinspektorn i detta 
distrikt. 

21 kap. 

Sammanträden. 

162 §. 
Vid skola med minst tre lärartjänster be- 

liandlas ärenden rörande undervisningspla- 
nef, komplettering av undervisningsmateriel 
och bibliotek, skolans ordningsregler, lärar- 
kårens framställningar och utlAtanden samt 
e1ev, som icke 1Ater sig rätta med skolans 
disciplinära medel, vid lärarsammanträde, 
till vilket skolans lärare, arbetshandledare 
och timlärare böra kallas. Sammanträde skai 
alltid hA11as, dA flertalet av de kahlade hos 
föreståndaren kräver detta. Vid mindre ski-
lor handläggas samma ärenden vid enskilda 
överlä ggningar. 
Vid lärarsammanträde mA liven andra, 

skolans arbete berörande ärenden behandlas. 
I+'örslag om överflyttning av elev i mellan- 

skоlа till egentlig folkskola eher medborgar- 
skоlа bör underställas folkskolinspektor för 
avgörande. 

linderlyda fiera skolor samma direktion, 
behandlas ärenden, vilka berörа samtliga ski-
lor, vid gemensamt sammanträde, vilket sam- 
mankallas av den till Aldern äldsta förestån- 
daren. 

Har skola fiera än tuo lärare, mA lärar- 
kåren bland sina medlemmar för högst fyra 
Ar i gAngen tullsätta en kommitté för att 
bereda de ärenden, som skola behandlas vid 
lärarsammanträde. 
Vid lärarsammanträde äger folkskolinspek- 

tor, folkskoldirektions och folkskolnämnds 

sekreterare, skolläkare och skoltandläkare 
yttratiderätt, men icke rösträtt. 

163 §. 
Folkskoldirektion eller folkskolföгеståndaгe 

må till främjande av samförståndet och sam-
arbetet mellan strola och hem kalla lärarna 
vid skolan eller vid viss klass room denna och 
elevernas mAlsmiin till gemensamt föräldra-
möte samt bestämma гötets program och 
оrdförande. 

164 §. 
Folkskolnämпd äger Atminstone en gång и 

Aret ka11a lärarna, a.rbetshandledarna ich 
tumlärarna, elevhemsföreståndarna samt di- 
rektionsmedlemmarna, chier någon grupp 
bland dessa till gemensamt sammanträde föг 
att behandla frågor, vilka beröra folkskol- 
väsendet. Folkskolinspektor bör и god tid 
underrättas om sammanträdet. 
DA lärarkåren skali utse sin representant 

и direktionen chier folkskolnämnden, kallar 
den till Aldern äldsta förestAndaren lärarna 
till sammanträde och för där ordet, försåvitt 
и folkskolans reglemente icke är annorlunda 
föreskruvet. 

165 §. 
Folkskolinspektor bör en gång и Aret, helst 

när läsårets arbete börjar, ka11a de honor 
underlydande lärarna eher någon grupp 
bland dem till dustriktssammanträde, be- 
stämma dess program och där föra ordet. 

Folkskolinspektor mA liven ka11a ordförаn- 
dena för och lärarledamöterna и folkskol- 
nämnderna och folkskoldirektuonerna till ge- 
mensamma euer särskilda överläggnungar. 

166 §. 
Skolstyrclsen mA, dA den finner det erfor-

derligt, anordna ett hela landet omfattande 
folkskolmöte, till vilket lärarna vid samtliga 
folkskolor och anstalter för utbildning av 
lärare samt folkskolinspektorerna kallas. 
Skolstyrelsen mA liven till särskilda möten 
kalla lärare, skolföreståndare, folkskolinspek-
tirer eller оrdförande för eller lärarledaö-
ter av folkskolniimnder chIer den grupp av 
dessa, som den utsett. 

167 §. 
Angående lärarrAds sammanträden stadgas 

särskult. 
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22 kap. 

Statsunderstöd. 

168 §. 
Skolstyгelsen bör årligėn utreda dei 76 § 

2 mom. folkskollagen avsedda gängse geur-
snittliga byggnadskostnaderna. 

169 §. 
Beträffande i 74 och 75 §§ folkskolla-

gen omfdxmält byggnadsbidrag, extra bygg-
nadsbidrag och amorteringslån bör ansökan 
göras hos skolstyrelsen. Аnsökan bdr tillstäl- 
1as folkskolinspektor inom ett år efter ut- 
gånуen av det år, under vilket byggnads-
arbetet såsom fäгdigt mottagits, vid hot om, 
att rätten att erhålla understdd och 1ån an- 
nars är försutten, fdrsåvitt icke laga hinder 
påvisas. 

170 §. 
Statsrådet bestämmer ра framställning av 

skolstyrelsen Arligen för varie kommun såväl 
ett högstа som ett lägsta procenttal, mom 
ыars gränser skolstyrelsen bör bevilja bygg-
nadsbidrag extra byggnadsbidrag och amor-
teriflgslAn. Рå statsrådet ankommer likasA 
att bestämma räntan ра amorteringslAn och 
betalningsvillkoren. 
Anser skolstyrelsen, att särskild orsak pA-

kallar avvikelse från de i 1 mom. avsedda 
procenttalen, ska11 ärendet underställas stats- 
rådet fdr stadfästelse. 

171 §. 
Brinner folkskolbyggnad ned eller dver-

låtes den till annat ilndamål och nddgas kom-
munen till följd diirav uрpförа nya bygg-
nader, beviljas byggnadsbidrag och 1ån för 
dessa endast för det belopp, med vilket de 
till normalpris begränsade nybyggnadskost-
naderna dverskrida den gamla byggnadens 
värde. Har kommunen enligt 86 § folkskol-
lagen till staten erlagt en mot bidraget sva-
rande andel av den gamla byggnadens värde, 
beaktas denna dock vid bestiimmandet av det 
nya bidraget. 

172 §. 
8kolstyyrelsen utanordnar byggnadsbidrag 

och statskontоrct amorteringslån. 

173 §. 
DA byggnadsarbetet påbörjats, fdrоrdnar 

skolstyrelsen på grund av kommunens rekvi-
sition om utbetalning av 25 procent av det 
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beviljade byggnadsbidraget. DA byggnaden 
bragts under vattentak, utbetalas 50 pro- 
cent av bidraget. Aterstoden av bidraget 
utbetalas, då byggnaden konstaterats vara 
uррfоrд i enlighet med de fastställda rit- 
ningarna och arbetsbeskrivningarna och 
som sådan mottagen, och redovisningen fdr 
byggnadskostnaderna granskats och godkänts. 
Byggnadens uppfdrаnde anses, sAvida joke 
särskilda orsaker annat ådagalägga, hava рå- 
bdrjats, dA gjutningen av byggnadens grund-
mur eher uppförandet av annan sådan grund 
påbörjats eher byggnadsmateriel anskaffats 
och forslats till platsen i minst så stir mängd, 
att doss värde utgör en fjäгdedel av värdet 
av det material, som ska11 användas för hela 
byggnadsarbetet.  
Av det i 75 § folkskollagen avsedda under- 

stödet betalas 25 procent, då byggnadsarbe-
tet påbdrjats, 50 procent dA ungefär tre 
fjärdedelar av arbetet utfdrts och återstoden 
då arbetet mottagits såsom färdigt och redo- 
visniігgen för kostnaderna granskats. 
Av amorteringslån ir kommun vid ettvart 

ti11fä11e berättigad att lyfta en lika stir del 
som av byggnadsunderstbdet. 
At landets fattigaste och glest befolkade 

kommuner, vilka beviljats extra byggnads-
bidrag, må de beviljade bidragen och lånen 
uthetalas i förskott i den ordning, som arbe- 
tets framskridande och finansiering fdrut- 
sätta. 

174 §. 
Sådant understöd, som i stdd av 77, 78 och 

79 §§ folkskollagen erlägges till landskom-
mun och kopmg samt i stöd av 81 § 1 mom. 
samma lag till stad, bör av kommunen sdkаs 
hos skolstyrelsen fore utgången av augusti 
månad room följande kalenderAr, vid hot om, 
att kommunen, fdrsåvitt icke laga hinder 
visas, fdrsuttit sin rätt att erhålla undегstöd. 
AngAende аnsdkningstiderna för övriga 

stаtsundегstöd, vilka skola erl iggas till kom-
munerna för de årliga underhAllskostnaderna, 
bestämmer skolstyrelsen. 

175 §. 
Fdr utgifter under det ldpande Aret er- 

lägges i slutet av varie mAnad av det under- 
stdd, som i stöd av 79 § folkskollagen till-
kommer landskommun och kdping, sAsom 
förskott ett belopp, vilket i det närmaste 
motsvarar den andel, som beldper sig på de 
avldningar, vika skola utbetalas i slutet av 
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sagda månad och de därur utgående barn- 
bidragspremierna. PA särskild rekvisition má 
landskommun och köping i understöd för 
övriga Arliga underhållskostnader under det 
löpande Aret erhAlla sAsom förskott inemot 
80 procent av det belopp de erhAllit för 
ватта ändamAl under det senast förflutna 
Аг, för vilket bokslut uppgjorts. 
Åt stad mA sAsom förskott pA understödet 

för de Arliga underhAllskostnaderna betalas 
inemot 80 procent av det belopp den erhAllit 
i undérstöd för det senaste Ar, för vilket 
bokslut uppgjorts. Har stad beviljats rätt 
att erhAlla statsunderstöd enligt de grunder, 
som äro stadgade för statsunderstöd At lands-
kommun, ska11 även vid utbetalning av för- 
skott iakttagas bestämmelserna rörande lands-
kommun. 
% Ivan i 1 och 2 тот. omförmälda förskott, 
med undantag av förskotten på de i 79 § 
folkskollagen stadgade understöden, utbeta- 
1as i tvenne olika stora rater i början av 
februari och augusti. 

8tiga kalenderårets underhAllskostnader till 
avsevärt större belopp än underhållskostna- 
derna för det Ar, pA basen av vilket förskot- 
tet utbetalas, mA förskottsbeloppet höjas i 
motsvarande mån. 

Fördröjes slutgiltigt understöd, som ska11 
erläggas till kommun, till följd av orsak, som 
joke beror av kommunen, mA skolstyrelsen 
erlägga ett skäligt belopp i tilläggsförskott. 

176 §. 
8kolstyrelsen utfärdar föreskrifter om vil-

ken utredning, som bör fogas till ansökningar 
om statsunderstöd. 

177 §. 
Statsrådet bestämmer vilka landskommuner 

som höra till landets fattigaste. I+'örteck- 
ningen över kommunerna bör justeras At- 
minstone vart femte Ar. 
BAsom glest befolkad anses landskommun, 

vars invAnarantal per kvadratkilometer un- 
ders'tiger tre. Statsrådet mA doek besluta, 
att skärgArdskommun ska11 anses vara glest 
befolkad, ehuru dėss befolknirigstäthet är 
högre än detta tai. 

8kolstyrelsen iiger Arligen uträkna det i 
80 § folkskollagen avsedda medeltalet för de 
av folkskolväsendet föranledda kostnaderna i 
landskommunerna per skattöre samt pA an- 
sökan bevilja i sagda paragraf avsett extra 
statsunderstöd. 

178 §. 
Stado som önskar erhAlla statsunderstöd 

i stöd av 81 § 2 mom., ska11 till skolstyrelsen 
insända en till statsrådet ställd ansökan ich 
till denna foga utredning beträffande de av 
folkskolväsendet föranledda byggnadskostna- 
derna och Arliga verkliga underhAllskostna- 
derna, beträffande vardera skilt för sig, för 
de fern senast förflutna Aren, ävensom an- 
gående antalet skattören och skattörets belopp 
under motsvarande tid samt annan erforder-
lig utredning om stadens ekonomiska situa-
tion. 8kolstyrelsen ska11 sända ansökan jämte 
eget utlAtande till undervisningsministeriet. 

179 §. 
I folkskoldistrikt i kommun skola finnas 

minst följande antal barn, vilka skola inträda 
i folkskola, förrän kommun äger rätt att 
erhAlla statsunderstöd: 

1) för avlöning av lärare i skola med en 
lärare tretton; 

2) för avlöning av den ena limraren i skola 
med tvA lärare tjugofem; 

3) för avlöning av den tredje läraren i 
skola med tre lärare femtiofem; och 

4) föг avlöning av den senast anställda 
läraren i skola med flera lirare trettio för 
varie klasslärare med undantag av en. 
Av särskild orsak mA statsrAdet bevilja 

undantag från de i 1 mom. stadgade antalen 
clever. Har statsunderstöd redan tidigare 
beviljats för avlöning av lärare, indrages uп- 
deгstödet icke, försåvitt icke elevantalet un-
der tre på varandra följande Ar e11er annars 
varaktigt underskridit ivan angina antal. 

180 §. 
Privat folkskola bör för att kunua erhAlla 

statsunderstöd vara i besittning av tillfreds-
stä]lande skillågenhet, undervisningsmateriel 
och annat oundgängligt lösöre ich tillräck-
ligt kompetent och i tillräcklig mAn avlönad 
liirarkAr. Privat hjälpskola eher annan spe-
cialskola eller även annan i en- ellen tvA-
sprAkig kommun pA minoritetens sprAk arbe-
tande privat folkskola mA beviljas rätt att 
erhAlla statsunderstöd enligt 84 § 2 mom. 
folkskollagen, i hiändelse skolan kan anses 
nödvändig för befolkningens bildningshehov. 
Vid redovisningen av statsunderstöd för 

privat skola och utbetalningen av förskott 
till donna skall i tilliimpliga delar iakttagas, 
vad som stadgats om statsunderstöd av mot-
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svarande slag för kommunala folkskolor. 
8kolstyгelsën är dock berättigad att för sär- 
skilda fall utfärda tilläggsföгeskrifteг och 
bestämmelser. 

8tatsrådet та р. ansökan bevilja statsun- 
deгstöd för annan privat folkskolverksamhet 
för viss tid eher tillsvidare. 

181 §. 
Folkskolinspektor samt av skolstyrelsen 

förordnad inspektor äger rätt att till på- 
seende erhålla mottagares av statsundeгstöd 
bokföгingsböcker, kontoverifikat och övriga 
sådana handlingar, vilka äro av nöden för 
utredning av huru statsunderstöd använts, 
ävensom arbets-, konstruktions- och special- 
ritningar, hållfasthetsberäkningar och övгiga 
handlingar гöгапде byggnadsarbetets utfö- 
rande beträffande det byggnadsarbete, som 
ska11 utföras med statsunderstöd. Av dessa 
handlingar skola på begäran åt skolstyrelsen 
utfärdas avgiftsfria kopior. 
Av särskild orsak må skolstyrelsen ålägga 

den, som låter utföra byggnadsarbete, att 
låta utarbeta detaljerad utredning angående 
det tekniska utförandet av byggnadsarbetet 
e11er dettas ekonomiska гä.ntabilitet. 

182 §. 
Skolstyrelsen åligger att övervaka, att 

statsundcrstöd icke uthetalas för kostnader, 
som böra anses onödiga. Skolstyrelsen böг 
firdenskull meddela kommunerna erforder-
liga föгeskrifteг angående: 

1) inköp, vård och bruk av inventarier, 
undervisningsmateriel och skolbibliotek; 

2) i vilken ordning i bruk varande ihn-
bok mA utbytas mot annan lärobok samt 
vilka av de böcker, som skola användas vid 
undervisningen, som icke anses vara läro 
böcker; 

3) vad som Ьöг beaktas, då skjпts, led-
sagning och inkvartering för eleverna anord- 
nas е11ег vid utdelning av beklädnads- eher 
annat bidrag; 

4) föг hurudana Asliga kostnader för elev- 
hem statsunderstöd erlägges; 

5) för vad slag av läkarvård föranledda 
kostnader skolstyrelsen utbetalar statsunder- 
stöd i stöd av folkskollagen och huru dessa 
kostnader skola särskiljas från de av folk- 
skolornas lhkar- och tandläkarväsen föгan- 
lедда kostnader, för vilka medicinalstyгelsen 
utbetalar statsunderstöd; samt 
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6) vad kommun i övгigt äger beakta för 
att handhavandet av folkskolväsendet icke 
måtte giva anledning till sådana kostnader, 
vilka böra anses onödiga och för vilka stats- 
understöd icke utbetalas. 

23 kap. 

hгspelLtionвn av f olkskolorna. 

183 §. 
Folkskolinspektorernas verksamhetsdistrikt 

och förläggningsorter bestämmas av statsrå- 
det pA framställning av skolstyrelsen. Stad 
med minst femtontusen invånare utgöг ett 
eget inspektionsdistrikt. 8tad med mindre 
än femtontusen invånare sammanföres med 
statens folkskolinspektionsdistrikt, försåvitt 
den icke tilleätter egen folkskolinspektor, vil-
ken innehar sin tjänst såsom huvudsyssla. 

8tatens folkskolinspektorer med saura 
förläggningsort mA hava gemensam byrå. 
Denna förestås av en föг uppgiften förord- 
nad ̀ folkskolinspektor. Såsom biträden åt 
statens folkskolinspektor anställas extraordi- 
narie befattningshavare samt tillfälliga funk- 
tionå'rer, i den mån medel för ändamålet be- 
iiljats i statsförslaget. 

184 §. 
Folkskolinspektors i stad byrå inrättas och 

bekostas av staden. Folkskolinspektorer med 
olika spra'k må hava gemensam byrå. 

185 §. 
Statens folkskolinspektor utnämnes av 

statsrådet, sedan tjänsten under trettio dagar 
rant lediganslagen och skolstyrelsen upp-
gjort tjänsteföгslag. Föieståndaгe för byrå, 
vilken är gemensam för taå eher flera in- 
spektorer förordnas av skolstyrelsen. 

Tjänstledighet beviljas statens folkskolin- 
spektoг av skolstyrelsen. Skolstутelsen för- 
ordnar h'-en vikarie och interimistisk tjänst- 
förrättande. 

186 §. 
Angående lediganslående av folkskolinspek- 

torstjänst i stad föreskrives i fohkskolregle-
mente. 

187 §. 
Såsom kompetensvihlkor för folkskolinspek- 

torstjänst fordras: 
1) filosofiekandidatexamen och, i händelse 

kandidat examen icke innefattat vitsordet 
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laudatur i pedagogik och didaktik, Aven 
detta, samt mellersta vitsordet i examen i 
f оlkskolförvаltning; 

2) folkskollärarexamen eher ett Ars aus-
kultering i normallyeeum eher anstalt för 
utbildning av folkskoliArare; samt 

3) fyra Ars verksamhet sAsom lärare vid 
lAriinrättning, som Ar understAlld skolstyrel-
sens kontroll och bestridande av folkskolin-
spektors tjänst eher praktik hos folkskolin-
spektor, vardera under sex månader. 

Politieeskandidatexamen och pedagogiekan-. 
didatexamen motsvara filosofiekandidatexa-
men. 

Beträffande ivan i 1 mom., 3 punkten 
avsedd praktik utfärdas närmare bestäm-
melser av skolstyrelsen. 

188 §. 
Filkskilinspektor Aligger att i strä.van till 

ett gott samförstånd med kommuner och 1А- 
rare övervaka och främja folkskolväsendet 
room sitt distrikt och i denna avsikt: 

1) följa med folkskolföThAllandenas och 
• undervisningsväsendets utveckling såvA1 i 

hemlandet som utomlands, förmedla de er- 
farenheter och iakttagelser han gjort till sua 
underlydande, vägleda och rAda дет i ut- 
förandet av Aliggandena samt öveгvaka, att 
de fullgöra sin tjänsteplikt; 

2) i detalj deltaga i utarbetandet av kom- 
munalt folkskolreglemente, inspektera före- 
slagna platser för skilor, byggnadsarbeten 
och förhyrda lägenheter samt giva tillstAnd 
att använda förhyrda 1Agenheter sAsom skola 
e11er sAsom bistad, som i egenskap av natura- 
förmån skali ti11de1as 1Arare; 

3) inspektera skolorna inom sitt distrikt 
sA ofta detta är nödigt och Atminstone en 
tredjedel av dem under varje 1ASAr, vid be- 
hov ka11a direktion eher folkskolenämnd till 
överläggning, underrätta vederbörande om 
de iakttagelser han gjort inom skolorna, 
framlAgga förslag till avhjAlpande av bris-
ter och till effektivering av skolväsendet 
samt, innan följande läsår börjar, till skol- 
styrelsen insända berättelser över de inspek- 
tioner han under föregående läsår företagit; 

4) pröva och avgöra privata anstikningar 
om att fA utföra pA folkskolan ankommande 
Aligganden, vilka inskränka sig till en kom- 
muns område; 

5) giva tillstånd till användning av an-
nan in av skolstyrelsen godkänd 1Arobok, 
dA laglig grund härtill föreligger; 

6) granska och stadfästa undervisningspla- 
nerna för skolorna inom sitt distrikt och Ars- 
anmAlningarna om dem samt för mellansko- 
lans vidkommande insända dem till skolsty- 
relsen för prövning; 

7) pröva och avgöra framställning frAn 
folkskoldirektion angående befrielse frAn 
1Aroplikt till följd av sjAlslig sArart eller 
överflyttning till hjAlpskola chier annan spe- 
cialundervisning vid folkskola; 

8) övervaka, att eleverna erhalla tillräck- 
ligt understöd för sin skolgång samt att dA 
olAgenheter yppas rådgöra med de kommu-
nala myndigheterna angående Atgärder för 
deras avhjAlpande eher skrida till andra av 
saken pAkallade Atgärder; 

9) taga del i utnämnandet av tjAnsteinne- 
havare, sAsom därom Ar stadgat, enligt av 
skolstyrelsen utfärdade nArmare bestämmel- 
ser föra stamkartotek över 1Arare och elev- 
hemsförestAndare samt giva tillstånd till an- 
tagande av auskultanter; 

10) handlAgga och avgöra ansökningar, 
som avse tjAnstledighet och tillstånd att inne-
hava bisyssla, försåvitt avgörandet av dem 
geur förordnande Alagts honor; 

11) bevilja tjänsteinnehavarnas Alderstill- 
lägg samt, i händelse han icke anser sig 
kunna bevilja ålderstillägg, understAlla gjord 
ansökan skolstyrelsens avgörande; 

12) pröva och stadfästa direktionens be-
slut rörande tjAnsteinnehavares befrielse frAn 
tjänsteutövning ti11 följd av sjukdom, oför- 
dröjligen till skolstyrelsen insända direktions- 
beslut angAende tjAnsteinnehavares avhA1- 
lande frAn tjänsteutövning samt vidtaga 
disciplinära AtgArder sAsom därom Ar stad-
gat; 

13) Arligen ka11a 1Ararna inom sitt distrikt 
e11er en del av dem till sammanträde samt 
vid behov ka11a folkskoldirektioncrnas och 
folkskolnAmndernas ordförande och 1Arar- 
ledamöter till gemensamma chier särskilda 
överläggningar samt i mAn av möjlighet när- 
vara vid av folkskolnAmnd anordnade folk- 
skolmöten; 

14) granska de kommunala och privata 
skolornas гäkenskapsföring och redovisningar 
i den mAn de ligga till grund för statsun- 
derstöd, leda de kommunala folkskolornas 
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ekonomi och därutinnan bevaka statens in-
tresse ; 

15) årligen mom september hos den orto- 
доxа kyrkostyrelsen anmäla antalet clever 
med ortodox troslära vid varie skola samt 
de lärares namn och adresser, som omfatta 
samma troslära; 

16) årligen före utgången av september 
tillställa skolstyrelsen läsårsanmälan rörande 
skolorna mom hans distrikt; 

17) även i övгigt utföra vad som enligt 
lag, förordning eher sakens natur pA honor 
ankommer. 
Finnas i stad för skilor med samma språk 

fiera än en folkskolinspektor, bestämmes ar- 
betsfördelningen i folkskolreglemente. 

189 §. 
Folkskolinspektor bör vara bosatt inom 

sin förläggningsort, såvida icke statsrådet 
av särskild orsak beviljar undantag härifrån. 

190 §. 
Observerar folkskolinspektor, att kommun 

eher dess myndighet eher annan ägare till 
skola bryter mot vad i lag eher förordning 
е11ег i pA grund av dem utfärdade bestäm- 
melser e11er i folkskolreglemente föreskrivits 
angående folkskola, ska11 han beroende рå 
sakens natur vända sig antingen till läns- 
styrelsen eher till skolstyrelsen. 

191 §. 
Har statens folkskolinspektor i tjänsteut- 

övningen gjort sig skyldig till fel e11er för- 
summelse av sina skyldigheter eher upp-
fort sig opassande i tjänsten e]1er utom den-
samma, mA skolstyrelsen ti11de1a honor var-
fling eher förordna, att han för högst sex 
månaders tid ska11 avhållas från tjänsteut- 
ovning. 

192 §. 
Beträffande handhavandet av folkskolin- 

spektors i stad tjänsteåligganden i sådana 
fall, då inspektor har förfall е11ег förhinder, 
föreskrives i folkskolreglemente. 

24 kap. 

Sölcande av dndring. 

193 §. 
I beslut, som fattats av folkskoldirektion, 

fOlkskolnämnd eher folkskolinspektor, sökes 
ändring medels skriftliga besvär hos skolsty-
relsen. Ska11 beslutet stadfästas av folkskol-
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inspektor, begynner besvärstiden från den 
dag, då beslutet bhivit stadfäst, i ärende, 
som rör vägran av fullmakt dock först från 
delgivningen av inspektors beslut, varvid 
med samma besvär ändring må sökaЁ jäm- 
vä1 beträffande folkskolinspektors beslut om 
stadfästelse. 
Besvär må även inlämnas till folkskolin-

spektor, vilken äger insända det jämte sitt 
eget utlåtande till skolstyrelsen. 

194 §. 
Folkskoldirektion har besvärsrätt i fråga 

om folkskolinspektors beslut i ärende rörande 
undervisningsplan och även i annat ärende, 
ulket bör avgöгas i samma ordning som un- 
dervisningsplanen. 

Folkskolinspektor äger besvärsrätt i fråga 
om beslut, som fattats av folkskoldirektion 
och folkskolnämnd i disciplinäгt ärende rö 
rande tjänsteinnehavare. 

195g. 
Folkskoldirektions eher folkskolnämnds 

val av folkskollärare, timlärare, elevhems- 
föreståndare, arbetshandledare chier före- 
ståndare samt i folkskolinspektors beslut 
angående stadfästelse av valet mA ändring 
sökas endast på den grund, att beslutet ti11- 
kommit i ordning som avviker från lag, e11er 
att beslutet i övrigt strider mot lag chier 
förordnirig. Over folkskolinspektors beslut, 
medelst ulket val av lektor vid mellanskola 
verkställts i och för besättande ordinariter 
av tjänst, må dock ändring sökas medelst 
besvär såsom i 193 § stadgas. 

196 §. 
Besvärsrätt föreligger icke i fråga om 

beslut, vilket gäller ti11de1ning av i 157 § 
avsedd anmärkning, förordnande av vikarie 
chier interimistisk tjänstförrättande eiher 
överföring av särpräglat barn för erhållande 
av för detsamma läтрад specialundervisning. 

Over folk.skolinspektors beslut, medelst vi1- 
ket elev i mellanskola återsänts till egentlig 
folkskola chier medborgarskola, må ändring 
icke sökas medelst besvär. 
I avgörande, som guller bedömning av elev 

е11ег disciplinär åtgärd mot elev mA ei heller 
ändring sökas. 

197 §. 
I beslut av skolstyrelsen rörande utnäm- 

ning av tjänsteinnehavare vid folkskolväsen-

i 
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det eher indragning av tjänst må ändring 
icke sökas. Besvärsrätt föreligger icke hel-
ler i fråga om beslut av skolstyrelsen, те- 
delst vilket avgörande träffats angående be- 
svär, som anförts över av folkskoldirektion 
e11er folkskolnämnd fattat beslut. Over skol- 
styrelsens beslut rörande disciplinärt ärende, 
som berör tjänsteinnehavare vid folkskolvä- 
sendet, ш besvär dock anföras, såvida däri 
tjänsteinnehavare ti11de1ats strängare straff 
än yarning. 

198 §. 
•ndå att besvär anförts, та annat be-

slut än sådant, som gäller disciplinär be- 
straffning, gå i verkställighet, såvida icke 
den myndighet, hos vilken besvär anförts, 
föгbjuder verkställigheten. Ska11 beslut uп- 
derställas statlig myndighet för stadfästelse, 
mA det icke verkställas förrän stadfästelse 
erhållits. 

199 §. 
Beträffande sökande av ändring i av kom-

munal myndighet fattade beslut, vilka avse 
elevs skolgång i skola mom främmande di-
strikt eilen antagande av elev i elevhem 
eher sommarkoloni samt i beslut, vilka fat-
tats av folkskoldirektion e11er folkskolnämnd 
och vilka enligt vad därom är stadgat kunna 
underställas kommunstyrelse för prövning, 
skola stadgandena angående kommunala be- 
svär lända till efterrättelse. 

25 kap. 

О v erуdn gsstadgпnd вп. 

200 §. 
Bestämmelserna i den indelning i folkskol- 

distrikt och i folkskolreglemente, vilka stad- 
fästs i stöd av tidigare lagstiftning, skola 
fortfarande, till de delar de icke stå i strid 
med stadgandena i folkskollagen eilen denna 
förordning, lända till efterrättelse såsom 
folkskolreglemente. Kommun är doek pliktig 
att senast år 1960 för stadfästelse underställa 
skolstyrelsen ett nytt folkskolreglemente. 

201 §. 
Lirare, som uttryekligen utnämnts till ог-

dinarie innehavare av eller förordnats att 
under provtid handhava lärartjänst vid fort-
sättningsskola, hjälpskola, observationsklass 
eilen annan specialklass, överflyttas, då folk-
skollagen trader i kraft, på motsvarande satt 
såsom lärare till medborgarskola, hjälpskola, 

observationsklass chier annan motsvarande 
spečialklass. Lärare vid högre folkskola., vil-
ken då folkskollagen träder i kraft, såsom 
ordinarie eher tjänstgörande på provtid en- 
bart eher huvudsakligen undervisar i fort- 
sättningsskola, hjå'lpskola, observationsklass 
e11er annan specialklass, ehuru han icke ut- 
nämnts till innehavare av lärartjänst vid 
nämnda skola chier klass, överflyttas i den 
ordning, som i 152 § är stadgad till lärar- 
tjänst antingen vid egentlig folkskola chier 
vid medborgarskola, hjälpskola, observations- 
klass e11er annan specialklass, vilken tjänst 
motsvarar den tjänst han handhaft. 

Lärare, vilken utnämnts till ordinarie in-
nehavare av chier förordnats att under prov-
tid handhava lärartjänst i visst ämne vid 
egentlig folkskola, överflyttas, då folkskol- 
lagen träder i kraft, till speciallärartjänst i 
rnotsvarande ämne vid egentlig folkskola. 
Lirare vid egentlig folkskola, vilken då folk- 
skollagen träder i kraft, såsom ordinarie e11er 
såsom tjänstgörande pA provtid enbart chier 
huvudsakligen undervisar i visst urne, ениги 
han icke utnämnts till innehavare av lärar- 
tjänst i sagda ämne, överflyttas i den ord-
fing, som i 152 § är stadgad, antingen till 
klasslärartjänst eher till speciallärartjänst i 
det ämne, i vilket han undervisat, inom 
egentlig folkskola. Lirare, vilken i stöd av 
1 е11ег 2 mom. har övergått eher överflyttats 
till speciallärartjänst vid medborgarskola, 
hjä]pskola, observationsklass, annan special- 
k]ass e11er egentlig folkskola, är kompetent 
fir sin n,ya tjänst och andra tjänster, vika 
motsvara denna. 

202 §. 
Inti11 dess avläggandet av examen för 

hirare vid medborgarskola, som avses i 127 § 
ordnats, å'r filosofiekandidat, politices kandi- 
dat., pedagogiekandidat, kandidat i de huma- 
nistiska vetenskaperna eller kandidat i natur- 
vetenskaperna, vilken ytterligare avlagt folk- 
skollärarexamen, kompetent fir lärartjänst i 
allmänna ämnen vid medborgarskola. 

203 §. 
Person, vilken fire den 1 augusti 1958 för-

viirvat i 34 § förordningen den 4 juni 1931 
angående folkskolans organisation (190/31) 
stadgad kompetens fir folkskolinspektors-
tjänst, är fortfarande kompetent fir sådan 
tjänst. 
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204 §. 
De mellanskolor, för vilka tillstånd bevil- 

jats i stöd av lagen den 10 januari 1946 om 
inrättande i experimentsyfte av en till folk- 
skolan hörande mellanskola och en facklig 
fortsättningsskola (28/46), ombildas, då folk-
skollagen träder i kraft, till i enlighet med 
denna arbetande mellanskolor och deras ordi- 
narie och för provtid förordnade lärare över- 
flyttas till motsvarande lektorstjänster. 

205 §. 
Tjänsteinnehavare, vilken fyller 67 år un-

der tiden mellan den 1 augusti och den 31 
december 1958, ir pliktig att avgA frAn sin 
tjänst sistnämnda dag. Skolstyrelsen må dock 
pA framställning av folkskoldirektion tillåta 
honor att kvarstA i sin tjänst intill den 
31 juli 1959, försåvitt tjiinsteinnehavare iinnu 
bör anses fiirmA bestrida sin tjänst. Fram-
ställning härom bör tillställas skolstyrelsen 
före den 1 november 1958. 
Vad ivan stadgats, giller pA motsvarande 

sätt även lärare, vilken ir pliktig att avgA 
från tjänsten, förrän han fyllt 67 Ar. 

206 §. 
Folkskoldirektion och folkskolnämnd, som 

valts förrän folkskollagen tritt i kraft, verka 
sAsom i folkskollagen och i denna föroгdning 
föreskriven folkskoldirektion och folkskol-
nämnd intill den 31 december 1960. 

207 §. 
Inti11 dess landskommun inrättar en sAsom 

dagskola arbetande medborgarskola, bör den 
utöver den sjuåriga egentliga folkskolan an- 
ordna en ettårig kurs om minst tvAhundra 
timmar, vilken ersätter medborgarskolan. 

Utan hinder av vad i 54 § stadgats, nA 
distriktet fог medborgarskola högst intill 
dess, att kommunen inrättar en sAsom dag- 
skola arbetande medborgarskola, göras sA 
litet, att där finnes endast trettio clever i 
Attonde klassen, försåvitt distriktet tidigare 
förfogar över Atminstone nöjaktiga lokali- 
teter för en kurs, som ersätter medborgar- 
skola, e11er denna kan förläggas i föгhyrd 
lägenhet. Av särskild orsak mA dylikt тед- 
borgarskoldistrikt inrättas även för ett 
mindre elevantal. 
Vid fullgörande av läroplikt motsvaras in-

till den 31 juli 1970 folkskolans sjunde och 
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Attonde klass av yrkesskola, där undervis- 
ning meddelas under minst lika många tim-
mar, såvida eleven erhåller godkänt betyg 
över inhämtandet av dess lärokurs. 

208 §. 
Stad äger mom tvA Ar efter det folkskol-

lagen trätt i kraft, beträffande samtliga de 
folkskolhyggnader, i fråga om vilka ritnin- 
garna icke i stöd av 49 § i denna föroгd- 
ning underställts skolstyrelsen för faststäl- 
1e1se, till skolstyrelsen insända sådana hu- 
vudritningar, ur vilka de uppgifter, som i 
49 § 1 mom. krävas, framgA, samt förteck- 
ning över elevantalet i varie skola och en 
uppskattning av förändringarna i detta un- 
дег de näгnnaste fern Aren. 

209 §. 
För de Arliga underhAllskostnader för folk- 

skolväsendet, vilka uppkommit, förrän folk-
skollagen trätt i kraft, erlägges statsunder- 
stöd enligt tidigare gällande stadganden. 
Har det understöd, som ska11 beviljas för 

folkskolväsendets Arliga underhAllskostnader, 
bestämts eilen bestämmes det i form av ett 
Arligt penningbelopp för viss enhet, erlägges 
dylikt understöd för Ar 1958 enligt de stad- 
ganden, som gä11a förrän folkskollagen 
trädde i kraft, till sju tolftedelar och enligt 
stadgandena i folkskollagen till fern tolfte- 
delar. 
Har för grundföгbättringsarbete i folkskol- 

byggnad, förrän folkskollagen trädde i kraft, 
beviljats egentligt byggnadsbidrag, men an- 
sökan om amorteringslAn avslagits, beviljas 
icke amorteringslAn, fÖrsAVltt gгundförbätt- 
ringsarbetet slutföгts, föгrän folkskollagen 
trädde i kraft. I annat fall betidljas arnorte-
ringslAn för de hyggnadskostnaders vidkom- 
mande, vilka betalts efter den 31 juli 1958. 

210 §. 
Denna förогdning träder i kraft den 1 

augusti 1958. 

Samtidigt upphävas: 

förordningen den 4 juni 1931 angAende 
folkskolans organisation (190/31) ; 

förordningen den 1 juni 1921 angAende 
läropliktslagens av den 15 april 1921 brin-
gande i verkstiillighet (183/21) ; 

förordningen den б februari 1932 om verk-
stiillighet av lagen den 8 juni 1926 angAende 
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kostnaderna för folkskoleviisendet (43/32), 
dock icke till den del den beгöг folkskol-
lärares och elevhemsföreståndares avlöning 
och pensioner; 

förordningen den 21 februari 1925 om 
bringande i verkställighet av lagen angående 
statsunderstöd At privata folkskolor (70/25); 

förordningen den 16 juli 1921 angående 
kompetens till lärartjänst vid kommunal 
liigre folkskola (189/21); 

förordningen den 18 oktober 1945 om folk-
skoleniimnder (1023/45) ; 

förordningen den 28 februari 1947 om 
folkskolans sommarkolonier (158/47) ; 

förordningen den 15 augusti 1947 angående 
folkskolornas elevinternat (635/47); 

Nådendal den 23 juli 1958. 

förordningen den 18 januari 1952 om 
hjälpsk'olor (32/52); 

förordningen den 14 maj 1954 om vissa 
lärares i huslig ekonomi vid folkskolorna 
kompetens (221/54) ; 

förordningen den 1 november 1945 om 
vissa folkskollärares kompetens (1069/45) ; 
samt 

samtliga folkskolan berörande ännu gul-
lande nådiga kungörelser och föroгdningar 
ävensom senatens och dess ecklesiastikexpedi- 
tions beslut av förordningsnatur, så ock till 
de delar de beröra folkskolan alla andra för- 
ordningar och stadganden av förordnings- 
karaktär, vilka stå i strid med denna förord- 
ning. 

Repub ikens President 

URHO KEKKONEN. 

Undervisningsminister Kustaa Vilkuna. 
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FÖгOPdning 

om tjänstеinnеhаvагnаs room folkskoleväsendet аvlöning och pensioner. 

Given i Nådendal den 23 juli 1958. 

På föгedгagning av undervisningsministern stadgas i stöd av 47 § lagen den 1 juli 
1957 om tjänsteinnehavarnas room folkskoleväsendet avlöning och pensioner (248/57) 

ti 

Аllmänna stadganden. 

1 §. 
Lagen den 1 juli 1957 om tjänsteinnehа-

varnas room folkskoleväsendet avlöning och 
pensioner bеnämnes i denna förordning av-
löningslagen. 

2 §. 
Åt tjänsteinnehavare inom kommuns folk- 

skoleväsende jämlikt avlöningslagen utgående 
avlёning erlägges av kommunen, som därvid 
erhåller statsbidrag så som i folkskollagen 
den 1 juli 1957 (247/57) är stadgat. Av 
statsmedel utgående pension utbetalas av 
statskontoret i enlighet med vad därom иг 
särskilt stadgat. 
Angående utbetalning av tjänsteinneha- 

vare jämlikt avlöningslagen tillkommande 
avlöning besluter kommunens styrelse, så- 
framt joke kommunens fullmiiktige annor- 
lunda förordnat. 

Egentlig avlöning. 

3 §. 
Tjänsteinnehavare mom folkskoleväsendet 

ska11 ansöka ålderstillägg hos folkskolinspek- 
tören geur skriftlig ansökan, som tillställes 
folkskoledirėktionen. I ansökan böг nämnas, 
från vilken tidpunkt ålderstillägg säkes, och 
ti11 densamma böг fogas enligt av skolsty-

reisen fastställt formulär uppgjord meritför- 
teckning och av folkskoledirektionerna ut- 
färdade intyg e11er, såframt sådana icke 
kunna erhållas, annan tillförlitlig utredning 
över tjänstetiden. Har åt tjänsteinnehavare 
tidigare beviljats ålderstillägg i enahanda 
tjänst, ska11 till ansökningen jämte meгitför- 
teckningen fogas det tidigare beslutet an- 
gående 5,lderstillägg eher bevittnad avskrift 
därav samt ovannämnda intyg eher utred- 
ningar angAende tjänstetiden efter den dag, 
да det senast beviljade ålderstillägget be- 
gynte utgå. X'id anfordran av den som be- 
viljar ålderstillägg böг sökanden förete även 
annan utredning öиег sin tjänstetid. 

Folkskoledirektionen böг, sedan nödiga ti11- 
1ä.ggsutredningar införskaffats, ofördröjligen 
insända ansökningen jämte utlåtande till folk- 
skolinspektören för avgöгande. 

4 §. 
Tjänsteinnehavare äger rätt att för ålders- 

tillägg räkna sig till godo även hela den tid, 
som han, sedan han fy11t tjugoett år, bestri- 
dit statens tjänst chier befattnirig med grund- 
1ön eher temporärt eher såsom vikarie hand-
haft statstjänst chier befattning med grund- 
1ön chier innehaft sådan statens extraordina- 
rie tjänst chier befattning med avtalslön, så- 
dant ti11fä11igt uppdrag chier sådan timlärar-
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befattning, som bör anses såsom huvudsyssla. 
Såsom statstjänst anses även tjänstgöring så-
som innehavare av tjänst eller befattning vid 
riksdagen, samt befattningshavare vid Fin-
lands Bank, room landskapet Mand, folk-
pensionsanstalten och postsparbanken. Un-
der samma förutsättningar, som i fråga om 
statstjänst må tjänsteinnehavare för ыders-
tilhigg räkna sig till godo även tjänstgöring 
room sådan organisation, som i stöd av lagen 
den 22 januari 1943 om förhandlingsrätt för 
innehavare av statens tjänst och befattning 
(82/43) eller lagen den 26 maj 1944 om för-
handlingsrätt för innehavare av kommunala 
tjänster (389/44) godkänts såsom berättigad 
till förhandlingar med skolstyrelsen. 
Av den tid, som tjänsteinnehavare se-

dan han fyllt tjugoett år innehaft an-
nan tjänst room kommun, centralorgani-
sation för kommuner eller kommunsam-
manslutning än vid folkskoleväsendet, el-
1er befattning room rеligiöst samfund, 
såsom lärare rid privat högskola, privat 
folkskola eller annan privat läro- eller upp-
fostringsanstalt, som åtnjuter statsbidrag, 
far han för ålderstillägg räkna sig till godo 
den tid, som överskjuter fyra år, om donna 
tjänst eller befattning varit huvudsyssla 
samt med avseende å kompetensvillkor och 
beskaffenhet kunnat jämställas med den i 
avlöningslagens 1 § 2 mom. nämnda tjänst 
room folkskoleväsendet, som han först inne-
haft, sedan han liimnade donna tjänst cller 
befattning. 

Liirares, timlärares cller arbetshandledares 
uppgift anses såsom huvudsyssla, om han 
handhar minst tjugo klasstimmar i veekan 
antingen i en ellen samtidigt i flora kommu-
nala folkskolor, statsskolor cller läroanstal-
ter sammanlagt. 

Undervisningsministeriet må på synner-
liga skäl berättiga tjänsteinnehavare att för 
ålderstillägg räkna sig till godo även annan 
tjänstetid, dock högst atta år. 

Vid sammanslagning av olika tjänstgö-
ringsperioder för ålderstillägg beaktas en-
dast fulla manader. Tjänstgöring i en fort-
sättning i olika tjänster eller befattningex 
beaktas vid beräkning av ålderstillägg såsom 
en enhetlig period, men om tjänstgöringen 
icke fortgått oavbrutet, beaktas av varie pe-
riod endast fulla manader. 
Då tjänsteår indelas i terminer räknas 

tjånstgöring under en termin såsom sex må-

nader. Tjänstgöring rid seminarium för hus-
lig ekonomi under fem manaders somm.ar-
kurš eller ett, läsar såsom lärare vid folk-
högskola eller arbetarinstitut räknas såsom 
ett halvt år. Som tjänstgöring under samma 
kalenderar må dock icke för ålderstillägg 
räknas till godo mera An toly manader. 

5 §. 
Vid beräkning av ålderstillägg och pen-

sion avdrages den tid, under vilken tjänste- 
innehavare till följd av avbrott i tjänstgö- 
ringen icke handhaft sin tjänst. 
Sasom avdrag räknas likväl icke den tid, 

som tjänsteinnehavare: 

1) åtnjutit semester; 
2) till följd av sjukdom varit tjänstledig, 

om detta icke medfört i 10 § avlöningslagen 
stadgat innehållande av halva lönen; 

3) varit tjänstledig i stöd av 11 § av- 
löningslagen på grund av havandeska.p och 
barnsbörd; 

4) i fall, som nämnas i 12 § avlönings- 
lagen, på grund av offentligt uppdrag varit 
förhindrad att sköta sin tjänst; 

5) varit tjänstledig i stöd av 13 § 2 mom. 
avlöningslagen för deltagande i lärokurser, 
som anordnats av skolstyrelsen, chier för 
andra studier, ägnade att främja fullgöran- 
det av tjänsteåliggandena; 

6) av annan orsak varit tjänstledig hгigst 
en månad under samma kalenderar; chier 

7) utan skäl varit avhållen från tjänste- 
utövning e11er hindrad att sköta sin tjänst. 
Vid beräkning av till ålderstillägg berätti- 

gande tid på grundvalen av annan t.jгinst- 
göring än mom folkskoleväsendet, skola Aven 
från denna tjänstgöringstid göras i 1 och 
2 mom. nämnda avdrag. 

6 §. 
Av beslut om beviljande av ålderstillägg 

skahl folkskolinspсktör sända avskrift till ve-
derbörande kommuns styrelse. 

Folkskolinspektör skahl room januari må-
fad till skolstyrelsen insända förteckning 
övсr ålderstillägg, som av honor beviljats 
under det föregåcnde kalenderåret. 

Särskàlda lönetiltägg och arvoden. 

7 §. 
Statsrådet skali på framställning av skol-

styrelsen minst vart femtc ar granska för-
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teckningen över de kommuner oller delar av 
kommuner, i viltra tjänsteinnehavarna erhålla 
tillägg för avsides belägen trakt, och tillika 
bestämma storleken av det tillägg, som i 
varie enskilt fall utbetalas. 

8 §. 
Angående övertimsarvode för lärare pA 

observationsklass, fiireвtä,ndararvode i annan 
specialskola och övertimsarvode för lärare 
giller, vad om dem är stadgat i fråga om 
hjälpskóla. 

9 §. 
Överstiger arbetstiden för innehavare av 

lärartjänst tvåhundra arbetsdagar under ills-
Aret, räknas vid erläggande av tilläggsarvode 
sex hela arbetsdagar såsom full arbetsvecka. 

10 §. 
Förordnas lärare att jämte egon tjänst 

tillfälligt handhava annan lärares uppgifter, 
erlägges At honor stadgat övertimsarvode för 
donna undervisning. 

11 §. 
Varar undervisning, som handhaves i form 

av övertimmar, icke hela arbetstiden under 
läsåret, erlägges arvode enligt antalet tim-
mar som hållits, varvid trettiotre timmar 
berättiga till ett årsveekotimarvode och ett 
mindre aastal timmar till motsvarande trettio-
tredj edeldärav. 

12 §. 
Tjänsteinnehavare, At vilken den egent- 

liga avlöningen utbetalas i förskott, erhAler 
liven dyrortst.illägg och tillägg för avsides 
belägen trakt i förskott. 

Övertimsarvode och fгirestandararvode er- 
lägges månatligen i efterskott. 

Tilläggsarvode för längre arbetstid erlAg-
ges i september för varie full arbetsvecka 
under augusti och i övrigt senast i juli. 

Avtönin,g rid avbrott i tjänsteutövning. 

13 §. 
Kvinnlig tjänsteinnehavares ritt till 

tjänstledighet med fu11a löneförmåner vid 
havandeskap och barnsbörd inträder en та- 
nad före den dag, då likare eher kommu-
neus ba.rnmorska beräknar, att barnsbörden 
skall liga rum, såf.ramt icke tjänsteinnehava- 
ren medelst läkarintyg visar, att tjänstledig- 
het för hennes eher harnets hälsa är nöd- 
vändig tidigare eher senare. 
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Kr tjänsteinnehavare efter tjänstledighet, 
som bevilja.ts för havandeskap, och förloss- 
ning, till följd av styrkt sjukdom förhindrad 
att sköta sin tjänst e11er befattning, beaktas 
icke den för havandeskap och barnsbörd 
beviljade tjänstledigheten vid innehållning 
av hin för sjukdomstid. 

14 §. 
Tjänsteinnehavare, som beviljas tjänstle- 

dighet för handhavande av annan tjänst 
e11er för privat förvärvsarbete, må icke jäm- 
1ik-t 13 § avlöningslagen utan särskilt skäl 
heviljas rätt att lyfta 1ön och avlöna vikarie. 

15 §. 
Fhr bestämmandė av avlöning vid avbrott i 

tjå'nsteutövning bör i förteckning, som f.öres 
på åtgärd av kommunens styrelse, antecknas 
de dagar, да tjänsteinnehavaren icke varit i 
tjänsteutövning ävensom orsaken till från- 
varon. 
Den som heviljar tjänstledighet ska11 ti1l. 

komiriunens styrelse meddela om tjänstledig- 
het, som beviljats tjänsteinnehavare, ävensom 
orsaken därtill. 

Pension. 

16 §. 
Tjänsteinnehavare mom kommuns folk- 

skoleväsende ska11 hos skolstyrelscn ansöka 
pension ur statsmedel. Till skolstyrelsen 
ställd ansökan må. dock lämnas till folkskol- 
inspektör för vidarebefordran till skolsty- 
relsen. 

Till ansökningen bör fogas enligt av skol- 
stvrelsen fastställt formulär uppgjord merit- 
förteckning och ämbetsbetyg samt av direk- 
tionerna utfärdade inty,g, e11er, om sådana 
icke kunna erhållas, annan tillförlitlig utred- 
ning om den tjänstgöring, pA grund varav 
pension ansökes. I a.nsökningen bör nämnas 
sökandens adress för utbetalning av pensio- 
nen. 

17 §. 
Tjänsteinnehavare, som innehar samman-

lagt minst til pensionsår på grund av tjänst 
eller befattning såsom huvudsyssla vid kom-
mufs folkskoleväsende eller i statstjänst eller 
-befattning, får för pension tillgodoräkna sig 
liven den tii, under vilken han, sedan han 
fyllt tjugoett år, varit i annan sådan tjänst, 
som jämlikt 4 § och med beaktande av stad-
gandena i 5 § räknas såsom ålderstilläggsår. 

fi 



760 N:o 322 

Undervisningsministeriet mA pA synner-
liga skäl beriittiga tjänsteinnehavare att för 
pension riikna sig till godo även annan 
tjänstgöring, dock högst Atta år. 

18 §. 
Innehavare av lärartjänst, som har trettio 

pensionsår och som varit verksam såsom ш-
rare i hjälpskolаΡ ellen pA observationsklass 
minst femton år, är berättigad att erhAlla 
pension, när han uppnått en Alder av femtio-
fem Ar. 

19 §. 
Tjänsteinnеhavarе, vars avlöning utgår en-

ligt högre avlöningsklass, än den till vilken 
hans tjänst hör, Atnjuter pension enligt den 
grundlön han senast erhAllit. 

20 §. 
Наг tjänsteinnehavare sökt pension pA den 

grund, att han, innan han fy11t sextio Ar 
eher uppnådd lägre avgångsålder, till följd 
av kroppsskada eher nedsatta kroppskrafter 
eier själsförmögenheter varaktigt förlorat 
sin arbetsförmAga снег att han pA grund av 
kroppsskada, Adragen i tjänsteutövningen 
eller av tjänstgöringen fёrorsakad sjukdom 
blivit oförmögen till tjänst inom folkskole- 
väsendet, ska11 skolstyrelsen, innan pensions- 
beslut utfärdas, införskaffa medicinalstyrel- 
sens utlåtande i ärendet. 

21 §. 
Lärare som tjänstgör pA provtid och vars 

förordnande Atertágits chier som förvägrats 
fullmakt av orsak, som jämlikt 68 § 1 mom. 
folkskollagen skulle medföra avsättning av 
ordinarie lärare, och elevhemsföreståndare, 
som entledigats från sin tjänst av enahanda 
skäl, går förlustig sin rätt till pension. 

Krende, som berör förlust av riitt till pen-
sion av i 1 mom. nämnd orsak, behandlas och 
avgöres i samma ordning som avsättning av 
ordinarie lärare i disciplinär väg. Har i fall 
som nämnes i 1 mom. förordnande Aterkal-
lats, .fullmakt förvägrats eller entledigande 
verkställts av annan myndighet än den, som 
är bеhörig att avsätta vеderbörаΡnde, mA 
förstnämnda myndighet tillställa den sist-
nämnda myndigheten avskrift av beslutet ï 
ärendet iivensom handlingarna. 

22 §. 
Rätt till pension upphör, om pensionsta-

gare, innan hans förordnande till tjänst-

göring under provtid Aterkallats, fullmakt 
förvägrats eller han i egenskap av elevhems-
föreståndare entledigats, gjort sig skyldig 
till handling, som jämlikt 68 § 1 mom, folk-
skollagen skulle medföra aysättning av ordi-
narie lärare. 

Inträffar i 1 mom. nämnd händelse efter 
det pеnsionssökandes tjänsteförhАllande upp-
hört, men innan honor beviljats pension, 
skahl rätten till pension anses förverkad. 
I Ivan i 1 och 2 mom. aysedda fall bör 

frågan om rätten att erhAlla pension bringas 
till prövning och avgörande i den ordning, 
som om aysättning av tjänsteinnehavare vid 
folkskoleväsendet i disciplinär väg är stadgad. 

23 §. 
Utnämnes pensionstagare till tjänst, som 

innebär huvudsyssla, vid kommuns folkskole-
väsende eller förordnas han för provår till 
sådan tjänst, må han icke i denna tjänst lyfta 
pension, som han Atnjutit dessförinnan. Se-
dan tjänsteförhАllandet upphört fAr han 
Ater lyfta sin pension, för såvitt icke ny, 
störrе pension beviljats honor pA grund av 
data tjänsteförhАllande. 
Under den tid pensionstagare såsom av 

kommun avlönad vikarie, temporär tjänste-
innehavare eller förordnad pA provår, sA-
som huvudsyssla handbar tjänst vid folk-
skoleväsendet eller fullgör timlärares upp-
gifter, vilka innebär huvudsyssla, erhAller 
han full avlöning, men pensionen innėhAlles. 
Pension innehAlles likväl icke, om nämnda 
vikariat eller uppdrag utan avbrott varar 
högst en mAnad. 

Vederbörandе folkskolinspektör skall till 
statskontoret meddela om pensionstagares ut-
niimning till tjänst ellen förordnande till 
tjänstförrättande ellen till timlärares med 
befattningen såsom huvudsyssla uppgifter 
under tid, för vilken pension bör innehAllas. 
Vad i donna paragraf säges om pension, 

giller även i 28 § 2 mom, lagen den 8 juni 
1926 angAende kostnaderna för folkskolevii-
sendet (].80/26) nämnda understöd. 

24 §. 
Utnämnes pensionstagare till statens tjänst 

eller befattning chier antages han till statens 
extraordinarie befattningshavare, mA han 
icke i denna tjänst eller befattning lyfta 
pension. Sedan tjänsteförhАllаndet upphört, 
får han Ater lyfta sin pension, såframt ho-



N : o 322 

nom icke р. grund av detta tjänstef5rhA1- 
lande beviljats ny, st5rre pension. 

ГSrordnas pensionstagare att såsom vi- 
karie eher tillsvidare handhava statens tjänst 
eher befattning eher extraordinarie befatt-
ning och erhåller han härvid en 15n, som 
motsvarar full grundl5n e11er Arsarvode e11er 
f5rordnas han till timlärare med befattnin- 
gen som huvudsyssla, innehålles honor ti11- 
kommande pension. Erhåller pensionstagare 
icke ivan i detta moment nämnd 15n för 
handhavande av tjänst e11er befattning eher 
antages pensionstagare såsom ti11fä11ig stats- 
funktionär, f5rordnar undervisningsministe- 
riet, huru stir del av hans pension som b5r 
innėhållas. Angående innehAllande av pen-
sion b5r meddelas till statskontoret. 

25 §. 
Skolstyrelsen skall halvårsvis till statens 

revisionsverk for granskning insiinda av-
skrift av alla i stSd av avl5ningslagen ut-
fäгdade pensionsbeslut samt handlingarna 
rSrande dem. 

26 §. 
Pension erlägges for hela den månad, un-

der viltren pensionstagare avlidit. 

Lön pd indragningsstat. 

27 §. 
Sedan kommuns fullmäktige jämlikt 28 § 

avl5ningslagen uppf5rt tjänsteinnehavare 
mom folkskoleväsendet p& indragningsstat, 
skali kominunens styrelse fastställa 15nens 
storlek under f5rsta Aret efter tjänstens 
indragning och därefter. 
L5n р indragningsstat erlägges månatli- 

gen i f5rskott. 

28 §. 
Har tjänsteinnehavare, som uppfSrts på 

indragningsstat, åtnjutit naturafёrmåner, 
får han behAlla dessa under tre månaders 
tid, etter det tjänsten indragits. 

29 §. 
FSrflyttas tjänsteinnehavare, som varit 

uppf5rd pA indragningsstat, till tjänst eller 
befattning pA annan ort, ersiittas resekostna-
derna for tjänsteinnehavare och hans hemma-
boende familjemedlemmar samt ett hem-
biträde ävensom de nSdiga kostvader, som 
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fSranletts av transporten av 11em15S5re och 
nännnda personers personliga tillhSrigheter. 
Resekostnaderna ersättas enligt de grunder, 
enligt vilka tjänsteinnehаvaren är beriitti-
gad att erhålla resekostnadsersättning for 
tjiinsteresa. 
For erhållande av ersättning for flytt-

ningskostnader bSr tjänsteinnehavare upp-
g5ra räkning over dessa kostvader och in-
sända den jiimte verifikat till kommunens 
styrelse, om tjänsteinnehavaren fSrflyttats 
till tjänst vid annan skola i samma kommun, 
i annat fall till folkskoleinspektSren, som 
for utbetalning översiinder räkningen jämte 
eget utlAtande till skolstyrelsen. 

30 §. 
Emottager person, som är uppf5rd pA in-

dragningsstat, kommunal tjänst eller förord-
nas han att temporärt eller såsom vikarie 
hestrida statstjänst eller befattning chier 
kommunal tjänst eller antages han pA provAr 
till sådan tjänst eller befattning, innehålles 
ett belopp av lonen pA indragningsstat eller 
av avlSningen i sagda tjänst chier befattning, 
som motsvarar den tid han bestrider tjänsten 
eller befattningen. 

31 §. 
På indragningsstat uppf5rd, som emot- 

tagit statstjänst e11er -befattning eher kom-
munal tjänst chier förordnats att bestrida 
i 30 § avsedd tjänst e11er hefattning eher 
antagits på provår till sådan tjänst eilen be-
fattning, är skyldig att of5rdr5jligen skrift- 
ligt därom underrätta skolstyrelsen, som 
ska11 5versända meddelande till den kom- 
muns styrelse, som utbetalar lonen på in-
dragningsstat. 1lyndighet, som i tjänst chier 
befattning antagit person pA indragningsstat, 
ska11 likasA därom underrätta skolstyrelsen. 

32 §. 
Skolstyrelsen skali fora fSrteckning over 

personer, uppfSrda pA indragningsstat, av 
viltren deras Alder, examina och tidigare 
tjänsteverksamhet framgår. 

Natura f örmånвr. 

33 §. 
Bostad som utg5r naturaf5rmån b5r upp-

fyhla skäliga fordringar pA en bostadslägen- 
het. 

L4earg-Ede ri-lnst4tцt 
tir interлatioлalв 

$Chulb.rc•:: от•г.нилр 
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Tillhandahålles bostad i annan lägenhet 
ä.n sådan, som uppföгts enligt av skolsty- 
relsen fastställda ritningar, ska11 golvytan 
i bostad om tre rum och kök vara minst 
70 т2, två rum och kök 50 т2 samt rum 
och kök 35 т2, såframt icke skolstyrelšen 
medgiver undantag i enskilda fall. 
Domestikrum vars golvyta icke överstiger 

10 т2 och som byggts i bostadslägenhet 
enligt av skolstyrelsen fastställda ritnin- 
gar, utan att lägenhetens st.adgadę malimi- 
golvyta överskridits, räknas icke såsom skilt 
rum vid bestämmande av det antal rum, soin 
tillhandahålles såsom naturaförmåner. 

Elevhemsföreståndare ska11 erhålla bostad 
samband med elevhemmet. 
Trädgårdsland bör såvitt möjligt ti11de1as 

lärare i omedelbar närhet av bostaden. 

34 §. 
Såsom lärare med familj bör anses lärare, 

till vars familj hör make eller hemmahoende 
barn, som icke liar egen familj. 

35 §. 
Till bostad, som utgör naturaförmån, hör 

även i hushållet nödigt förvaringsutrymme 
eher uthus. 
Kr lägenheten försedd med ugnsvärme, 

ska11 tjänsteinnehavaren, om han så önskar, 
erhålla samma mängd klabbad ved för eld-
ningsperioden som ti11de1as statens tjänste- 
bostad av motsvarande storlek. 

36 §. 
Ledig bostad, som hör till tjänsteinnehava-

res naturaförmåner, bör i främsta rummet 
tilldelas skolans föreståndare, i andra rum-
met lärare med familj och i tredje rummot 
den som ir äldst i tjänsten. 

37 §. 
Tjänsteinnehavare är berättigad att avstå 

från naturaförmåner antingen helt eher del-
vis, от annan tjänsteinnehavare, som sådana 
naturaförmåner enligt lag tillkommer, men 
icke åtnjuter dem, önska.r förfoga över dessa. 
Tjänsteledig eher frå.n tjänsteutövning av- 
hållen tjänsteinnehavare та med kommunens 
styrelses medgivande avstå från sina na- 
turaförmåner för den tid han icke bestrider 
tjänsten. 

Tjänsteinnehavare, som i naturaförmån 
åtnjuter bostad, är skyldig att tid för av-

brott i tjänsteutövning, till vikariens föг-
fogande ställa för donne oundgängligen er-
forderlig del áv bostaden, om sådan bostal 
som i avseende å tjänstеutövningen kan 
aases ändаmålsenlig för vikarien icke kan 
erhållas på annat hå11. 

38 §. 
Tjänsteinnehavare, som tillkommer natura- 

förmåner, bör överlåta dem samtidigt som 
han avgår från tjänsten. Avlider, en dylik 
tjänsteinnehavare, skola naturaförmånerna 
överlåtas före den första dagen i den kalen- 
dermånad, som följer närmast två månader 
efter dödsdagen. Den avlidne tjänsteinne- 
havarens rättsinnehavare иго likväl skyldiga 
att till tjänsteförrättandes förfogande ställa 
för deine oundgängligen erforderlig del av 
bostaden. 

Tjänsteinnehavare må åläggas att avstå 
från hostad, om denna måste t.i11de1as ski-
lans föreståndare och от annan tillfredsstäl- 
landé bostad kan tillhandahållas honor. 
Kommunens styrelse besluter om överlåtande 
av bostad. 

39 §. 
Tjänsteinnehavare har icke riitt att utan 

kommunens styrelses tillstånd uthyra natura- 
förmåner eher använda dem för annat ända- 
тå1 än de äro aysedda. Han är även pliktig 
att förvalta dem omsorgsfullt. Har tjå'nste- 
innehavare förbättrat trädgårds skick, ska11 
han, när han avgår från tjänsten, e11er rätts- 
innehavaren efter hans дöd, av kommunen 
erhålla skälig ersättning. Hava naturaför- 
måner genom tjänsteinnehavarens eher hans 
familjs förvållande tillskyndats större skada 
än förslitning vid omsorgsfull användning 
medför, chier har lärare försummat att hå11a 
trädgård i stånd, är han skyldig att ersätta 
skadan. Om sådan ersättning besluter kom-
munens styrelse. 

40 §. 
Storleken ab ersättning för naturaförmå- 

ner bestämmes i varie enskilt fall enligt 
stadgade grunder av kommunens styrelse, så- 
vida icke kommunens fullmäktige annorlunda 
förordnat. 

Ersättning bör innehållas av den 1ön, som 
månatligen erlägges åt tjänsteinnehavaren. 

Ersättning för naturaförmåner bör erläg- 
gas ända till utgången av den kalender- 
månad, under vilken tjänsteinnehavaren av- 
står från dem. 

••• 
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Твзпрогпга t,jänste f örrättan,de, vikarier, tim- 
lärare och arbetshandledare. 

41 §. 
Den, som interimistiskt förordnats att he-

strida tjänst, er1тå11er avlöning månatligen 
i efterskott. 

42 §. 
Ska11 avlöningen för temporär tjänstför- 

rättande eher vikarie beräknas för del av 
månad, beräknas oberoende av kalendermåna- 
den 1/365 för varie dag av den för tjänsten 
utgående årsavlöningen. 

43 §. 
Vikarie är skyldig att emottaga den bo-

stad, som skulle tinkomma honor såsom 
ordinarie innehavare av ifrågavarande tjänst, 
samt att di гför erhigga stadgad ersättning. 
Kan sAdan bostad ieke tillhandahAllas, är 
vikarie skyldig att Atnöjas med bostad ener 
del av bostad, som fyller hans oundgängliga 
behov av bostad. Lrhåller vikarie endast del 
i bostad, skali såsom ersättning erliiggas mot-
svarande del av den ersättning, som inne-
hålles för hela bostaden. 

44. 
Timlärare och arbetshandledare erhåller 

veekotimarvode månatligen i efterskott. 
Årsveekotimarvode divideras för utanord- 

nande antingen med toly eher med antalet 
kalendermånader, under vilka timlärare med- 
delar undervisning. Huru härvid förfares 
bestämmes av skolstyrelsen. 

Särsleilda stadganden. 

45 §. 
Lärare är skyldig att utöver sin stadgade 

undervisningsskyldighet vid behov undervisa 
högst tre övertimmar i veekan. 

46 §. 
Angående lärares pA observationsklass och 

vid annan specialskola undervisningsskyldig- 
het är gällande, vad därom i frAga om hjälp- 
skola är stadgat. 

47 §. 
Tjänsteinnehavare erhåller ersättning för 

resekostnader och dagtraktamente enligt 

i 
11 
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sàmma grunder Sот innehavare av statens 
tjänst eher befattning i motsvarande av- 
löningsklass. 
Vid godkännande och utanordnande av re-

seriikningar iakttages, rad i ifrågavarande 
kommun därom är bestämt eher bestämmes. 

48 §. 
Önskar kommun i stöd av 43 § avlönings-

lagen erliigga högre lön eher pension åt 
tjiinsteinnehavare än i sagda lag ihr stadgat, 
skai! kommunen intaga bestämmеlse dämm i 
sin folkskolstadga. 

49 §. 
Folkskollärare e11er elevhemsföreståndare, 

вот utnämnts innan avlöningslagen trätt i 
kraft och som önskar bibehålla i dittills gil-
lande stadganden förutsatta avlönings- och 
pensionsrättighetęr, má därom mom föreskri- 
ven fataljetid skriftligen meddela till veder- 
börande kommuns styrelse, som ofördröjligen 
hör anmäla дагот till skolstyrelsen. 

50 §. 
Undervisningsministeriet utfärdar vid be-

boy närmare föreskrifter om tillämpningen 
av denna förordning. 

51 §. 
denna förordning trädeг i kraft den 1 

augusti 1958. Samtidigt uррhävas förordnin-
gen den 6 februari 1932 om verkstiillighet 
av lagen den 8 juni 1926 angående kostna-
derna för folkskoleväsendet (43/32) järnte 
däri senare förеtаgna ändringar rörande 
folkskollärares och elevhemsföreståndаrеs av-
löning och pensioner; 

föгordningen den 23 december 1921 an-
gående lärarnas vid lägre folkskolor i lands-
kommunerna, riitt att såsom tjänsteår fiiг 
erhAllande av tilläggsarvode och pension 
гäkna den tid de tjänstgjort, innan lagen 
om läroрlikt och lagen angående kostnaderna 
för folkskoleväsendet triitt i kraft, ävensom 
den tid de utan att innehava föгeskriven 

kompetens tjänstgjort även under de när-
maste Aren därefter (281/21) ; samt 

alla andra förordningar och stadganden 
av förordningsnatur, som stA i strid med 
denna förordning. 
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Har At tjänsteinnehavare enligt tidigare ikraftträdande, ända tills tjänsteinnehavaren 
stadganden beviljats ålderstillägg, iakttages beviljas nytt ålderstillägg enligt avlönings 
beträffande antalet ålderstilliigg det tidi- lagen och derma förоrdning. 
gare beslutet även efter denna förordnings 

Nådendal den 23 juli 1958. 

Repub ikens President 

URHO KEKKONEN. 

Undervisningsminister Kûstaa Vilkuna. 
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Förordning 
angående ändring av förordningen om lärdomsskolornas läroplaner. 

Given i Nådendal den 23 juli 1958. 

På föredragning av undervisningsministern ändras 1 § förordningen den 12 mars 1948 

om lärdomsskolornas läroplaner (196/48) som följer: 

1 §. 
Läroämnena och det aastal timmar i veekan 

de undervisas äro i lärdomšskolorna av de 
olika typerna följande: 

Finskspråkiga skolor. 

8-lclassigt gisslyceurn och de manliga eleverna i 8-klassigt sarnlycвum. 

ii ellanskolan Gymnasiet 

I п III Iv V 
С 

р 

vI VII VIII samm.lagt 

,xn čC  

а• тд 
и^ n•— 

.•хуыыш 
G'а 

и^• ^' 

samm.lagt 

n? 8e 
GС д С 
и— n-  

Matematik   

Gymnastik, idrott och hiilsoliira 

5 4 4 4 4 21 

4 3 4 4 4 19 

35 

3 

35 

3 

De kvinnliga eleverna i 8-lclassigt sainlyceuin. 

35 

3 

9 15 

99 

30 

28 

36 

28 

Mellanskolan Gymnasiet samm.lagt 

I ц ш Iv V 

G 

и 

VI VII VIII samm.lagt 

и^n—• 

Matematik   

Gymnastik, idrott och hilsolära 

5 4 4 4 4 21 

4 3 4 3 3 17 

35 

3 

35 

3 

35 9 15 

99 

30 36 

26 26 
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8-klassigt klassiskt lyceum. 

г I II I III I IV V I VI I VII 1 VIII samm.lagt 

Matematik   5 

Gymnastik, idrott och hälsolkra 4 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

9-klassigt f licklyceum. 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

30 

28 

ЛIellanskolan Gymnasiet samm.lagt 

I ц III IV V VI 

n 
8у  • 
8 •= 
Й 

I% 8amm.lagt 

. ы ы ы ,n • n 

á•••8 Р.8 •С 
и и^ А ^ ' 

Matematik   

Gymnastik, idrott och hälsolkra 

4 4 3 3 3 

4 3 4 4 3 3 

22 

21 

24 

3 

24 

3 

24 

3 

6 12 

9 

Svenskspråkiga skolor. 

8-klassigt gosslyceum och de manliga eleverna i 8-lclassiдt samdyceum. 

28 34 

30 30 

Лlellanskolan Gymnasiet samm.lagt 

I II III IV V 

S
a
m
m
a
n
-
 

la
gt
 

VI VII VIII samm.lagt 
хС 

е9 

8С 
2  ,ха 8С 

С.8  С 
ю—— 

,•С 8а 

Р.5 •.8 
и^ 

,МС 8С 
нвы, у 
•b ь•G 

„кС 8С : ш 

F..C, •.8  

141atematik  

Gymnastik, idrott och hälsolkra 

5 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

21 

19 

3 5 

3 

3 5 

3 

3 5 

3 

9 15 

9 9 

30 

28 

36 

28 

De kvinlliga eleverna i 8-klassigt samlyceum. 

Mellanskolan Gymnasiet 8amm.lagt 

I ц ш IV ц 
С 
с3 •, 
8 • 

и 

VI VII 

8 C ,уС 8С 
ы ÿы_  

P. G '.8  
и^ n и А^ 

Matematik   5 4 4 4 4 21 

Gymnastik, idrott och hiilsolkra 4 3 4 3 3 17 

35 

3 

35 

3 

35 

3 

9 15 

99 

30 36 

26 26 
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8-klassigt klassiskt lyceuw. 

767 

I II III IV I V VI VII VIII Isamm.lag 

Matematik   5 

Gymnastik, idrott och hi1sоlёra 4 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

9-klassigt f licklyceum. 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

30 

28 

IIeI1ansko1an Gymnasiet 

I II II IV V VI F • 

•~ 
Ф 

VII VIII IX 

Č..•.н•F •Čн^ 

samm.lag 

• ы ы ы 

samm.lag 

Matematik   

Gymnastik, idrott och hálsolära 

4 4 3 3 3 

3 4 4 3 3 

22 2 4 

21 3 

24 

3 

Nådendal den 23 juli 1958. 

Republikens President 

URHO KEKKONEN. 

24 

3 

6 12 

9 

28 34 

30 30 

Undervisningsminister Kustaa Vilkuna. 
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