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I enlighet med lagtingets beslut1 ändras 15 §,
18 § 4 och 6 mom. samt 33 § 1 mom. grundskolelagen (1995:18) för landskapet Åland, av dessa
lagrum 15 § sådan den lyder i landskapslagen
1998/18, som följer:
15 §
Elevernas skolarbete
Elevernas skolarbete skall omfatta minst
188 arbetsdagar per läsår. Av särskilda skäl
kan landskapsregeringen besluta att antalet
arbetsdagar skall vara färre än 188. Om självständighetsdagen, trettondagen eller första
maj infaller på annan vardag än lördag skall
dessa dagar frånräknas arbetsdagarna.
Elevernas skolarbete börjar i augusti och slutar senast den 8 juni. Dag för skolarbetets början
och slut liksom elevernas lovdagar fastställs av
landskapsregeringen.
Elevernas vårdnadshavare skall i god tid underrättas om de tidpunkter som avses i 2 mom.
18 §
Läroämnen
-------------------------------------Undervisning i religionskunskap skall ges
enligt den religion i det religionssamfund till
1)

Lr framst. nr 27/2006-2007
Ku bet. nr 6/2006-2007

vilken majoriteten av eleverna i landskapet hör.
De elever som hör till nämnda religionssamfund
deltar i undervisningen i sin egen religion. Om en
elev tillhör ett annat religionssamfund än det
som majoriteten av eleverna tillhör och vårdnadshavaren inte ordnar annan undervisning
för eleven eller om eleven inte tillhör något
religionssamfund skall eleven ges undervisning
i livsåskådningskunskap. Om en elev tillhör
flera än ett religionssamfund beslutar elevens
vårdnadshavare om eleven skall undervisas
enligt den religionskunskap eller livsåskådningskunskap som skolan ordnar eller enligt
den undervisning som vårdnadshavaren enligt
föregående mening har rätt att ordna.
-------------------------------------Eleven beslutar tillsammans med vårdnadshavaren om vilka valfria ämnen eleven skall
delta i. Efter att ha hört vårdnadshavaren och
eleven kan skolan göra de ändringar i valen som
ett ändamålsenligt ordnande av undervisningen kräver.
33 §
Tjänster
I grundskolan kan finnas tjänst som rektor
och tjänster som lärare, skolkurator, skolpsyko-

346

År 2007 Nr 112

log och elevassistent. Lärartjänster är tjänster
som lektor, klasslärare, specialklasslärare och
speciallärare.
-------------------------------------________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
Bestämmelserna om elevernas skolarbete i
15 § och valfria ämnen i 18 § 6 mom. skall träda
i kraft från och med det läsår som börjar efter det
att lagen har trätt i kraft.
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