
1 8 4 

VII. Folkskoledirekt ionen. 

Den af folkskoledirektionen afgifna berättelsen för läseåret 1898 — 

1899 angående folkskoleväsendet i Helsingfors är, med undantag af 

tabellbilagorna, hvilka meddelas längre fram, af följande lydelse: 
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s k o l o r n a s antal Staden hade följande folkskolor: 5 högre, 65 lägre, 2 förberedande 
och art samt 

ändr ingar deri . och 3 fortsättningsskolor. Af de högre skolorna voro 2, en finsk och 

en svensk, gosskolor och 2, likaledes en finsk och en svensk, flickskolor. 

Den femte högre skolan, å Sveaborg, hade till elever såväl gossar som 

flickor, och i densamma undervisades både på finska och på svenska. 

Af de lägre skolorna voro 37 finska och 27 svenska samt 1, å Sveaborg, 

finsk-svensk. Fyra af de lägre finska skolorna och två af de lägre 

svenska voro nya för året. De högre folkskolorna inom staden bestodo 

af 55 finska och 43 svenska afdelningar. Af de finska voro 3 detta år 

tillkomna, hvaremot de svenska afdelningarna voro till antalet en mindre 

än föregående år. Af de finska afdelningarna tillhörde 26 gosskolan och 

29 flickskolan; af de svenska voro 21 gossafdelningar och 22 flickafdel-

ningar. Den högre skolan å Sveaborg hade 3 årsafdelningar. Utaf de 

högre skolornas i staden afdelningar hörde till första eller lägsta klassen 

32, till andra 27, till tredje 21 och till fjärde eller högsta klassen 18 

afdelningar. De förberedande skolorna (för försummade barn) voro, så-

som under föregående år, 2, en finsk och en svensk. Fortsättningssko-
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lorna voro tre, två flickskolor, en finsk och en svensk, och en goss-

skola, svensk. 

Ur skolornas tienst afgingo i början af läseåret lärarinnorna Maria Förändringar J Ö Ö J inom lärare. 
Molander, f. Tavaststjerna, och Fanny Niskanen, f. Menrman, hvilka personalen, 

hvardera ingått gifte, samt läraren magistern Frans Gabriel Valdemar 

Sippel, som öfvertagit annan befattning. 

Lediga för enskilda angelägenheter voro under året: lärarene Hen-

rih Appelberg (107 dagar), Edvard Hedman (hela läsåret), Karl Himberg 

(10 dagar) och Henrik Ståhl (hela året) samt lärarinnorna Tda Blomkvist 

(30 dagar), Alma Genetz (30 dagar), Ida Hannikainen (15 dagar) och 

Olga Sommers (hela året). Tjenstlediga för sjuklighet voro: lärarinnorna 

Hilda Auer (41 dagar), Ida Ekroos (hela året), Alexandra Hinck (90 da-

gar), Maria Friberg (40 dagar), Alexandra Lagus (30 dagar), Ida Lehto 

(30 dagar), Lydia Leinberg (28 dagar), Hanna Lucander (nästan hela 

läseåret), Sigrid Mannström (20 dagar) och Julia Studd (30 dagar) samt 

lärarene Mats Forss (75 dagar) och Herman Karvonen (14 dagar). Lära-

rinnan Johanna Ingberg afled den 8 oktober. 

Vikarier under året voro: studenten fröken Kyllikki Aspelin (40 

dagar), seminaristen Edla Biskop, f. Rundman (nästan hela året), studen-

ten seminaristen Botolf Björkman (hela året), fröken Hilla Castren (36 

dagar), seminaristen Julius Ekberg (hela året), magistern Filip Forsman 

(hela året), seminaristen fröken Adéle Gustafsson (från oktober till årets 

slut), seminaristen fröken Hanna Hellsten (hela året), seminaristen fröken 

Selma Hirn (hela året), seminaristen fröken Hulda Holopainen (hela 

året), fröken Anna Hyvärinen (30 dagar), f ru Fanny Karlsten (42 dagar), 

seminaristen Johan Henrik Karvonen (14 dagar), studenten fröken Aurora 

Keinänen (hela året), fröken Hilma Kjellin (120 dagar), seminaristen Emil 

Kunnas (hela året), fru Siviä Liakka (hela året), fru Hulda Lindh (nästan 

hela året), fröken Maria Lönnbäck (hela året), studenten Richard Malm-

berg (72 dagar), fru Hanna Noponen (41 dagar), seminaristen Otto Nord-

ling (30 dagar), fröken Hanna Paqualén (hela året), seminaristen Ernst 

Philström (hela året), seminaristen fru Alina Reiman (hela året), fröken 

Ingrid Renfors (hela året), fröken Suoma Silén (54 dagar), fröken Anna 

Tavaststjerna (hela året), seminaristen fröken Olga Törnqvist (nästan 

hela året), studenten fröken Marta Valkonen (21 dagar), fru Emilia von 

"Wright (22 dagar) o<5h fröken Olga Art (hela året). 

Den 30 september 1898 utnämde folkskoldirektionen biträdande 

lärarinnorna och lärarne Ida Karolina Blomqvist, Adam Herman Karvo-
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nen, Dagmar Hildur Muller, Matti Paksula, Maria Adolfina Södergren, 

Karl Fridolf Vikstedt och Auni Alvina Viksten till ordinarie, och den 

12 maj 1899 antogos till biträdande lärarinnor och lärare vid skolorna 

seminaristerna fru Edla Sofia Biskop, f. Rundman, studenten Johannes 

Botolf Björkman, Ivan Julius Ekberg, fröken Selma Hirn, fröken Edit 

Maria Holm, fröken Hanna Holm, fröken Nanny Antonia Hägert och 

fru Olga Emilia Ikonen, f. Törnqvist, studenten Agata Aurora Keinänen, 

seminaristen Emil Kunnas, fröken Maria Lönnbäck, seminaristerna stu-

denten Ernst Fritiof Pihlström, studenten Vilhelmina Elisabet Stadius, 

fröken Lydia Sundberg och fru Ebba Augusta Thesléf, f. Hjelt, samt 

studenten Marta Valkonen. 

Elevernas upp- Elfva elever, alla från afdelningar af högre skolor, hafva för snatte-
förande och 

heisotiiistånd. rier eller vårdslösad skolgång uteslutits från skolorna, och deras målsmän 

hafva uppmanats att söka få barnen intagna i förbättringsanstalt. Kropps-

straff icke användt. 

Under vårterminen förekommo talrika skolförsummelser, förorsakade 

af mässling och andra barnåkommor. 
Gpremie°rCh ^ ^ julen lät kommerserådiunan A. Sinebrychoff, sin mångåriga 

vackra vana trogen, åt skolornas fattigaste elever utdela flere hundra 

klädes- och skolplagg. 

Vid årsexamen utlofvades åt fyra de bäst vitsordade, från högre 

flickskolorna utdimitterade elever hemgiftsbelopp å 500 mark samt åt 44 

andra, från goss- och flickskolornas högsta afdelningar, utgående elever 

belöningar till större eller mindre belopp, som, insatta i sparbank, ut-

gifvas till dem, då de uppnått 25 års ålder. För detta ändamål anslogs 

ur skolornas belöningsfonder en summa af 2,600 mark. 

Foikskoiedirek- Folkskoldirektionen har utgjorts af : professorn F. Gustafsson, ord-

förande, arkitekten T. Höijer, lektorn E. Lagerblad, sekreterare, hand-

landen A. L. Mellin, doktor P. Nordmann, professorn K. R. Vahlfors, 

valda af stadsfullmäktige, och lärarinnan A. Hallberg, utsedd af lärar-

personalen. Herrar Mellin och Nordmann, som voro i tur att afgå vid 

läsårets slut, återvaldes". 


