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VII. Folkskoledirektionen. 

Den af folkskoledirektionen afgifna berättelsen för läroåret 1899 

— 1900 angående folkskoleväsendet i Helsingfors är, med undantag af 

tabellbilagorna, hvilka meddelas längre fram, af följande lydelse: 
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Skolornas antal, Staden hade under året följande folkskolor: 5 högre, 75 lägre, 2 
angar d î.1111 förberedande och 2 fortsättningsskolor. Af de högre skolorna voro 2, 

en finsk och svensk, gosskolor och 2, jämväl en svensk och en finsk, 

flickskolor. Den femte högre skolan, i värksamhet å Sveaborg, hade 

såväl goss- som flickelever, och i den undervisades på bägge språken. 

Af de lägre skolorna voro 43 finska och 31 svenska samt 1, å Sveaborg, 

svensk-finsk. Sex af de lägre finska och fem af de lägre svenska sko-

lorna voro nya för detta läsår. De högre folkskolorna i staden omfattade 

56 finska och 45 svenska afdelningar, af hvilka en finsk och två svenska 

detta år tillkommit. Af de finska afdelningarna tillhörde 29 flickskolan 

och 27 gosskolan, af de svenska 23 flickskolan och 22 gosskolan. I den 

högre skolan å Sveaborg funnos 4 afdelningar. Utaf de högre skolornas 

i staden undre afdelningar hörde till första eller lägsta klassen 28, till 

andra 32, till tredje 23 och till fjärde eller högsta klassen 19 afdelningar. 

En af de förberedande skolorna (för försummade barn) var finsk, den andra 

svensk. Fortsättningsskolor funnos detta år endast för flickor, en svensk 

och en finsk. Till ordinarie skolor för gossar anmälde sig inga elever. 
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Från skolornas tjänst skilde sig i början af läsåret lärarinnan fru Förändringar 
• n i inom lärareper 

Olga Natalia Sommers, född Gejtel, som ingått gifte och afllyttat till sonalen. 

annan ort. 

Lediga för enskilda angelägenheter voro under året: lärarene Henrik 

Appelberg (126 dagar), Edvard Lehto (242 dagar) och Matti Paksula (148 

dagar) samt lärarinnorna Erika Ahlgren (60 dagar), Fanny Dufva f. Lampén 

(60 dagar), Anna Frick, f. Luukkonen (28 dagar), Alina Genetz (24 dagar), 

Aina Hedberg, f. Valkonen (108 dagar), Sofie Litthenius (11 dagar), Val-

borg Idestam (250 dagar), Aina Johansson (108 dagar), Aina Malmberg, 

f. Andersson (81 dagar,) Elisabet Pellinen, f. Backman (54 dagar) och 

Anna Sarlin (118 dagar. 

Tjänstlädiga för sjukdom voro: lärarene Petter Solstrand (111 dagar) 

och Karl Vikstedt (207 dagar), samt lärarinnorna Hilda Auer, f. Pitkänen 

(236 dagar), Phebe Candelin (118 dagar), Ida Ekroos (hela läsåret), Alexandra 

Flinck (21 dagar), Maria Friberg (228 dagar), Edit Holm (108 dagar), 

Irene Malm (25 dagar), Sigrid Mannström (32 dagar), Ida Salo, f. Kekä-

läinen (20 dagar), Karin Stenius (122 dagar), Betty von Wright (43 dagar) 
o 

och Elin Åkesson (75 dagar). 

Vikarier vid skolorna under året voro: studenten Karl Herman Fock 

(90 dagar), magistern Filip Forsman (248 dagar), magistern Edvard Grön-

roos (175 dagar), seminaristen Johan Lindroos (209 dagar), studenten 

Richard Malmborg (208 dagar), studenten Karl Oksala (58 dagar), seminari-

sten Gustaf Strömsten (242 dagar), seminaristen Anna Anthoni (198 dagar), 

handarbetslärarinnan Elin Dahlberg (204 dagar), fröken Elin Enberg (86 

dagar), seminaristen Anna Friman, f. Lundeli (226 dagar), seminaristen 

Adéle Gustafson (218 dagar), studenten Jenny Hallonblad (30 dagar)?  

seminaristen Hanna Hellsten (248 dagar), sånglärarinnan Paula af Heurlin 

(118 dagar), studenten Elsa Hohenthal (119 dagar), seminaristen Hulda 

Holopainen (248 dagar), seminaristen Anna Hyvärinen (213 dagar), stu-

denten Kyllikki Ignatius, f. Aspelin (168 dagar), studenten Eugenia Dag-

mar Jansson (71 dagar), Hilma Kjellin (248 dagar), seminaristen Fanny 

Lagerström (243 dagar), Arma Leisten (231 dagar), Hulda Lindh, f. Laas-

sonen (241 dagar), studenten Gisela Malmberg (22 dagar), fru Hanna 

Noponen (153 dagar), Hanna Paqualén (226 dagar), Anna Peltola, f. Kinnu-

nen (232 dagar), fru Alina Reiman (206 dagar), seminaristen Ingrid Ren-

fors (248 dagar), studenten Suoma Silén (8 dagar), studenten Lydia Strand-

berg (118 dagar), hushållslärarinnan Fanny Sundström (188 dagar), Elisabet 

Sundvall (64 dagar), Anna Tavaststjerna (242 dagar), Vendia Vallenius 
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(34 dagar), Emilia von Wright, f. Muller (248 dagar), sånglärarinnan 

Anna Sofia Värnhjelm (118 dagar) och seminaristen Olga Ärt (232 dagar). 

För vårdslöshet i tjänsten var ordinarie läraren Vilhelm Alexius 

Lahti under 245 dagar af läsåret suspenderad. 

Den 8 September 1899 utnämnde folkskoldirektionen till ordinarie 

följande biträdande lärarinnor och lärare, nämligen: Vera Augusta Hjelt, 

Elin Sofia Eriksson, f. Renvald, Aina Katarina Hedberg, f. Valkonen, 

Phebe Vilhelmina Candolin, Johan Edvard Hedman, Fritiof Hertz, Sigrid 

Katarina Malmström, Karin Stenius och Edit Aurelia Sofia Vildsköld. 

Samtidigt utsåg direktionen ordinarie lärarinnan Alma Hallberg samt 

ordinarie lärarene Matias Hertz och Ivar Vihlman till föreståndare för 

skilda områden af skolor och undervisning vid stadens fokskolväsende. 

Till liknande befattningar hade tidigare utnämts lärarinnorna Heléne 

Aminoff, Emma Genetz, Olga Johansson, Hanna Lucander, Sofia Streng 

och Viktorin Sundvall, f. Crusell, samt lärarene Erland Kumlander och 

Jakob Stenberg. 

Den 1 Juni 1900 blefvo bland en myckenhet sökande till biträdande 

lärarinnebefattningar vid stadens lägre folkskolor antagna: fröknarna Emi-

lia Hagan, Hulda Adéle Holopainen, Hilda Josefina Kjellin, Hildur Vilhel-

mina Charlotta Lindeqvist, Hanna Amalia Paqvalén, Karin Stenius och 

Anna Tavaststjerna samt fru Maria Katarina Molander, f. Tavaststjerna, 

för finska skolor och fröknarna Elin Alexandra Enberg, Anna Vilhelmina 

Lindman, Ingrid Gunilla Renfors och Olga Alexandra Art för svenska 

skolor. 

Elevernas upp- Elevernas uppförande har med få undantag varit godt. Kropps-
förande och , pp • i .. i , 

heisotiiistånd.
 s t r a f f l c k e anvandt. 

Under den mörkaste tiden af året efter vanligheten talrika sjukdoms-

fall bland eleverna och i följd däraf ökade skolförsummelser. 

Gåfvor och Till julen erhöllo åter, såsom under flere årtionden förut, några 

piemiei. dundra a f skolornas flitigaste elever klädes- och skoplagg, utdelade af 

fru kommerserådinnan A. Sinebrychoff. 

Vid läsårets slut utlofvades åt fyra de bäst vitsordade, från högre 

flickskolorna utdimitterade elever hemgiftsbelopp å 500 Fmk från Demi-

doffska hemgiftsfonden samt åt fyratiofyra andra från goss- och flick-

skolornas högsta afdelningar utgående elever belöningar till större eller 

mindre belopp, som, insatta i stadens sparbank, utgifvas till de belönade, 

då de uppnått 25 års ålder. För detta ändamål anslogos ur skolornas 

öfriga belöningsfonder en summa af 2,600 mark. 
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Folkskoldirektionen har under läsåret utgjorts af professorn F. Gru- Folksko led irek-

stafsson, ordförande, arkitekten T. Höijer, lektorn E. Lagerblad, sekre- tlonen-

terare, handlanden A. L. Mellin, doktorn P. Nordmann och professorn 

K. R. Yahlfors, valda af Stadsfullmäktige, samt lärarinnan A. Hallberg, 

utsedd af lärarpersonalen. Herrar Gustafsson och Valfors, hvilka voro 

i tur att afgå, blefvo i direktionen åter invalda". 




