
18. Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan 
kokoonpano v. 1966 oli sama kuin edellisenä 
vuonna. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 11 
kertaa ja kokousten pöytäkirjojen pykälä-
luku oli 343. 

Päätökset. Johtokunnan tekemistä päätök-
sistä mainittakoon seuraavat o p e t u s t a 
koskevat: lukuvuoden työaikojen ja lupapäi-
vien sekä luokkajaon vahvistaminen (17.1. 
24 §, 18.4. 101 §, 26.9. 225—228 §); Saksan 
kielen opettajayhdistyksen anomuksen hyl-
kääminen saksan kielen kokeilunluonteisen 
opetuksen järjestämisestä kansakouluissa (28. 
2. 44 §); koulujen opetusohjelman vuosit arkis-
teiden ja liikunnanneuvojien työsuunnitel-
mien sekä uusien oppikirjojen hyväksyminen 
(28.2. 45 §, 26.9. 229, 231 §, 14.11. 272 §, 29. 
12. 329 §); varsinaisen kansakoulun tuntijaon 
hyväksyminen (23.5. 127 §); erään opettajan 
toisen kotimaisen kielen opetusvelvollisuuden 
vähentäminen (29.8. 202 §); toimikunnan 
asettaminen valmistelemaan varsinaisen kan-
sakoulun opetussuunnitelmaehdotusta (26.9. 
233 §); eräiden ulkokuntalaisten ottaminen 
kaupungin kouluihin (28.2. 60 §, 14.11. 284 
§). Kaikissa kokouksissa tehtiin lisäksi pää-
töksiä oppilaiden vapauttamisesta oppivel-
vollisuudesta tai uskonnonopetuksesta, lyk-
käyksen myöntämisestä koulunkäynnin aloit-
tamisessa, lupien myöntämisestä käydä muu-
ta koulua kuin kansakoulua sekä oppilaiden 

siirtämisestä apukouluun, tarkkailu- ja muille 
erityisluokille; v i r k o j a j a p a l k k o j a 
koskevat: virkavaltakirjojen antaminen koe-
aikansa palvelleille opettajille (28.2. 52 §, 26. 
9. 239 §); työsopimussuhteessa olevan henki-
lökunnan palkkojen tarkistaminen (28.2. 56 
§, 19.12. 313 §); kansakoulujen kanslian kir-
janpitäjän ja tilapäisen toimistoapulaisen 
viran täyttäminen (18.4. 104 §, 23.5. 152 §); 
eron myöntäminen eräille opettajille ja vi-
ranhaltijoille eläkeiän saavuttamisen vuoksi 
(18.4. 108 §, 23.5. 129—138 §, 14.11. 
281 §, 19.12. 311 §); erään koulun johta-
jan valitseminen sekä johtajien ja apu-
laisjohtajien määrääminen kesäsiirt oloihin 
(29.8. 204 §, 23.5. 142 §); koulukirjastonhoita-
jien valitseminen (18.4. 106 §, 26.9. 234 §, 14. 
11. 280 §); k i i n t e i s t ö j ä koskevat: kou-
lukiinteistöjen peruskorjausasiat (28.2. 47, 48 
§, 18.4. 103 §, 20.6. 170 §, 19.12. 307 §); kou-
luille kuuluvan maan luovuttaminen viljelys-
tarkoituksiin (23.5. 155 §); lisätilojen vuok-
raaminen kouluille (29.8. 194, 195 §); Annan-
kadun kansakoulun tilojen vastaisen käytön 
järjestäminen (14.11. 269 §); Oulunkylän kan-
sakoulun toiminnan lakkauttaminen (19.12. 
305 §); m u i t a a s i o i t a koskevat: apu-
rahojen jakaminen oppilaille (23.5. 148 §, 19. 
12. 315 §); eräiden määrärahojen käyttötar-
koituksen muuttaminen (17.1. 16 §, 29.8. 
198 §, 19.12. 308 §); Signe Björkellin rahaston 
varojen sijoittaminen valtion obligaatioihin 
(23.5. 147 §); aivovauriolasten sekä Kontulas-
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sa asuvien oppilaiden kouluun kuljetuksen 
järjestäminen (29.8. 201 §, 26.9. 242, 243 §); 
vuosien 1968—1977 taloussuunnitelman hy-
väksyminen (19.12. 303 §); talouspäällikön 
hankintavaltuuksien vahvistaminen (29.12. 
334 §) ja kirjallisen varoituksen antaminen 
eräälle opettajalle sekä vahtimestari-lämmit-
täjä-siivoojalle (23.5. 141 §, 29.12. 332 §). 

Esitykset. Johtokunnan kertomusvuonna 
tekemistä esityksistä mainittakoon seuraavat 
o p e t u s t a koskevat: erityisluokan perus-
taminen aivovauriolapsia varten (21.3. 77 
§); kilpakirjoituksen järjestäminen oppilaille 
kansakouluasetuksen 100-vuotis j uhlan yh-
teydessä (23.5. 123 §); toisen kotimaisen ja 
vieraan kielen opetuksen neuvojan opetusvel-
vollisuuden vähentäminen (23.5. 126 §); van-
haan palkkausjärjestelmään jääneiden opet-
tajien johtajan- ja ylityöpalkkioiden tarkista-
minen (18.4. 102 §); eräiden avoinna olevien 
opettajan virkojen lakkauttaminen ja täyttä-
mättä jättäminen (23.5. 128, 139 §); yhden 
talonmies-lämmittäjän viran siirtäminen suo-
menkielisten kansakoulujen alaisuuteen sekä 
kahden siivoojan ja yhden talonmies-lämmit-
täjän viran lakkauttaminen (29.8. 205 §, 26.9. 
235 §, 14.11. 276, 277 §); kahden toimistoapu-
laisen viran muuttaminen puolipäiväviroiksi 
ja yhden siivooja-vahtimestarin viran muut-
taminen vahtimestari-lämmittäj ä-siivooj an 
viraksi (18.4. 105 §, 14.11. 278, 279 §); tilapäi-
sen toimistoapulaisen viran täyttäminen (29. 
12. 338 §); k i i n t e i s t ö j ä koskevat: 
koulukiinteistöjen perusparannustöiden suo-
rittaminen (17.1. 13, 14 §, 28.2. 46 §, 20.6. 171 
§, 29.12. 335 §); m u i t a a s i o i t a koske-
vat: matka-avustuksen myöntäminen opinto-
matkaa varten (21.3. 79 §); ansiomerkkien 
jako (28.2. 51 §); avustuksen myöntäminen 
opettajien urheilutoimintaan (21.3. 78 §); 

valtionavun anominen v:n 1965 kansakoulu-
kustannuksiin (29.8. 193 §); televisiokojeiden 
ottaminen vastaan lahjoituksina. (1912. 309 
§, 29.12. 336 §); voin käyttö kouluaterioilla, 
oppilaiden ruokailun järjestäminen Vartio-
kylän kansakouluissa (17.1. 26 §, 29.12. 342 
§) sekä erään johtokunnan jäsenen kirjelmä 
kiinteistöjen perusparannusten suorittami-
sesta (29.12. 330 §). 

Lausunnot. Johtokunnan antamista lau-
sunnoista mainittakoon seuraavat o p e -
t u s t a koskevat: kansakouluasetuksen 18. 
§:n muuttaminen (21.3. 87 §); kansakoulun 
ohjesäännön 23. §:n muuttaminen (23.5. 140 
§); luokkien jakaminen ryhmiin äidinkielen 
ja laskennon opetuksessa (29.8. 191 §); 5-päi-
väisen työviikon soveltaminen kouluissa (29. 
8. 192 §); vuoroluvun lopettaminen kouluista 
(19.12. 301 §); koulukirjasto toiminnan kehit-
täminen (19.12. 302 §); v i r k o j a j a 
p a l k k o j a koskevat: kansakoulujen ja 
kesäsiirtoloiden ruokailua ohjaavan ja valvo-
van kotitalousopettajan tehtävien määrää-
minen (21.3. 88 §); työaikalain alaisten koulu-
vahtimestareiden työajan järjestäminen (23. 
5. 143 §); kansakoulujen tarkastajan ja ta-
louspäällikön sekä ruoanjakajien ja vahti-
mestari-talonmies-lämmittäj ien palkkoj en 
tarkistaminen (18.4. 112 §, 14.11. 266, 274 §); 
k i i n t e i s t ö j ä koskevat: valtionavun ja 
kuoletuslainan anominen koulurakennuksia 
varten (21.3. 74 §); lisätilan luovuttaminen 
terveydenhoitovirastolle Kruunuhaan kansa-
koulusta (20.6. 172 §); koulujen voimistelusa-
lien käyttö (14.11. 268 §); m u i t a a s i o i -
t a koskevat: valtion ravitsemustoimikunnan 
huomautus kouluruoan laadusta (14.11. 265 
§) sekä oppilaiden liikenneturvallisuus kou-
lutiellä (29.12. 331 §). 
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