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VI. Helsovårdsnämnden. 

Den af Helsovårdsnämnden 

särskildt till tryck befordrad, hvar 

i fgifna årsberättelsen för år 1893 är 

för dernr här endast intagits de sta-

tistiska uppgifter, som ingå i efterföljande tabellbilagor. 

VII. Folkskoledirektionen. 

Den af Folkskoledirektionen afgifna berättelsen för läseåret 1892— 

1893 angående folkskoleväsendet i Helsingfors är med undantag af ta-

bellbilagorna, hvilka meddelas längre fram, af följande lydelse: 

Läseårets längd Läseårets längd samt skoldagarnas och lärotimmarnas antal. 
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I den egentliga folk-
skolan sept. 1 dec. 19 jan. 9 maj 31 36 200 30 a 32 i de högre, 

24 i de lägre folk-

I skolan för försummade skolorna. 

barn sept. ] dec. 19 jan. 9 maj 31 36 200 24 
I fortsättningsskolan . i okt. 1 dec. 19 jan . 16 juni 1 31 176 22 a 23 

Folkskolornas Folkskolornas antal och art samt förändringar deri. Staden hade 
antal. „ 

under läseåret 5 högre, 52 lägre och 2 förberedande folkskolor. A de 

högre skolorna funnos 77 klasser: 14 (8 svenska och 6 finska) å högsta 

eller f järde årsafdelningen, 16 (10 svenska och 6 finska) å tredje, 22 (11 

svenska och 10 finska samt 1 svensk-finsk) å andra och 25 (12 svenska, 

12 finska och 1 svensk-finsk) å första årsafdelningen. Af de lägre sko-

lorna voro 27 finska, 24 svenska och 1 svensk-finsk. De s. k. förbere-

dande skolorna, en finsk och en svensk, voro skolor för försummade 

barn och hade likasom de lägre folkskolorna både gossar och flickor 

till elever. Nya för året voro 2 klasser af högre skolor och 1 lägre 

skola, alla tre finska. 
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3. Förändringar inom lärarepersonalen. Läraren Frans Fridolf Ström- Förändringar J inom lärare-

berg afled den 1 September 1892. Ur skolornas tjenst afgingo nnder personalen, 

året till andra befattningar lärarene vid högre finska gosskolorna Selim 

Gustaf Dahlström, Albinus Järvinen och Alvar Renqvist. Likaledes af-

gingo lärarinnan vid en lägre finsk skola Aina Maria Forsblom, född 

Grönroos, och sånglärarinnan Fanny Augusta Sofia Hellman, född Fynberg, 

hvilka hvardera ingått gifte. — I tjenst vid skolorna inträdde under 

året förut antagna lärarinnorna Alexandra Wilhelmina Flinck och Bertha 

Sofia Mahlberg, hvardera vid lägre finsk skola. Till lärare vid högre 

finsk skola antogs seminaristen Wilhelm Reiman och till lärare vid högre 

svensk skola seminaristen Johan Alfred Bjon; till lärarinnor vid lägre 

finska skolor utnämndes seminaristerna Fanny Elisabet Lampén och Olga 

Maria Moberg, och till sånglärarinna antogs Anna Lovisa Sarlin. — 

Lärarinnorna Moberg och Sarlin erhöllo efter utnämningen tjenstledig-

het för vårterminen. 

Tjenstledighet åtnjöto för enskilda angelägenheter lärarene Karl 

Johan Hagfors och Axel David Johansson samt lärarinnorna Anna Molan-

der och Karolina Adolfina Enroth under hela läseåret, läraren Hjalmar 

Johannes Mikcmder och hans hustru lärarinnan Augusta Magdalena Mi-

kander, född Lindman, under största delen af året, lärarinnan Alma Ge-

nets under åtta månader, läraren Adam Herman Karvonen under sex 

och läraren Viktor August Dahlström under fem månader samt lär ar ene 

Oskar Rosenkvist under höstterminen och Abraham Kohonen under vår-

terminen. — För sjuklighet voro tjenstlediga lärarene Vilhelm Alexius 

Lahti och Selim Berndt Bäcklund, den förre i åtta den senare i sex 

veckor samt lärarinnan Alexandra Lagus under höstterminen. 

Tjenstförrättande vid stadens Folkskolor voro: seminaristerne Karl 

Ahde, Karl August Vilhelm Lucander, Henrik Alfred Sundqvist, Phebe Vil-

helmina Candolin och Maria Katarina Tavaststjerna samt genom fort-

bildningsläroverket genomgångna Jenny Maria Jaatinen under hela läs-

året, studenterne Lambert Valdemar Muller och Karl Sederholm samt f rån 

fortbildningsläroverk utdimiterade Elin Matilda Vikman i åtta månader, 

seminaristen Otto Kotilainen och studenten Kustaa Puuska i sju och en 

half månad, studenterne Henrik Lennart Appelberg och Vilho Pekonen i 

sju månader, sånglärarinnan Karin Hynén hela vårterminen, semina-

risten Anni Alvina Viksten i sex månader, seminaristerna Adolf Emil 

Taipale och Irene Rosenlindt i fyra månader, seminaristen Taavi Rissa-

nen i tre månader, seminaristen Valborg Idestam i två och en half må-

\ 
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nad, seminaristen Maria Konstantia Petroff och f. d. lärarinnan Julia 

Studd i en månad samt studenten Anders Vilhelm Mikhola i en half 

månad. 
EförandeS ^ch " Elevernas uppförande och helsotillstånd. Angående elevernas upp-

heisotmstånd. förande är intet väsendtligt att anmärka. Helsotillståndet var, oaktadt 

vinterns stränghet, såväl bland elever som inom lärarepersonalen ovan-

ligt godt. 

Gåfvor och pre- 5 . Gåfvor och premier. Till julen lät enkekommerserådinnan Anna 
mier. 

Sinebrychofi åt många af folkskolornas fatt iga elever utdela kläder och 

skoplagg. — Yid årsexamen utlofvades åt fyra f rån de högre folksko-

lorna för flickor utdimitterade elever hemgiftsbelopp å 500 mark f rån 

Karamsinska hemgiftsfonden, och f rån skolornas öfriga belöningsfonder 

anslogos 1,900 mark att i smärre poster för flere f rån såväl goss- som. 

flickskolorna efter fullständig kurs utgångna elever insättas i stadens 

sparbank. 

i-oikskoiedirek- g^ FolJcslcoledireMionen. Ledamöter i folkskoledirektionen under tionen. 

året voro: professorn F. Grustafsson (ordf.), arkitekten T. Höijer, magi-

gistern E. Lagerblad (sekreterare), handlanden A. L. Mellin, professorn 

doktor K. R. Wahlfors och slaktaremästaren C. F. Wikström, valda af 

Stadsfullmäktige, iilosofiekandidaten M. Holmberg vald af folkskollärare-

personalen, samt intill utfärdandet af Nådiga kungörelsen den 7 Mars 

1893 t. f. kyrkoherden L. Bengelsdorff i egenskap af ordförande i sta-

dens fattigvårdsdirektion, och undertecknad folkskolinspektor. Herrar 

Mellin och Wikström, som vid läsårets slut voro i tur att f rån direk-

tionen afgå, blefvo i densamma återvalda. 

Fortsättnings- Fortsättningsskolor, både finska och svenska, för såväl gossar som 
skolor för gossar ° ' 7 0 

och flickor, flickor upprätthöllos detta läsår. I alla fyra skolorna medelades un-

dervisning i samtliga ämnen, hvari eleverna förut uti folkskolorna 

handledts, och derutöfver bibringades eleverna i fortsättningsskolorna 

för flickor kunskap och öfning i matlagning och andra hushållsgöromål. 

Sistnämnda undervisning har såsom förut bekostats af stadens utskänk-

ningsaktiebolag.u 


