
18. Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan 
kokoonpano v. 1967 oli sama kuin v. 1966, 
paitsi että kaupunginhallituksen edustajana 
dipl.ins. Carl-Gustaf Londenin tilalla oli 
pankinjoht. Erik Witting. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 12 
kertaa ja kokousten pöytäkirjojen pykälä-
luku oli 310. 

P aatokset. Johtokunnan tekemistä pää-
töksistä mainittakoon seuraavat opetusta 
koskevat: lukuvuoden työaikojen ja lupa-
päivien sekä luokkajaon vahvistaminen (20.3. 
67 §, 26.9. 202—204 §); varsinaisen kansa-
koulun opetussuunnitelman hyväksyminen 
(8.5. 89 §, 22.5. 117 §, 31.5. 123 §, 20.11. 
247 §); apukoulun tuntijaon vahvistaminen 
(20.3. 70 §, 8.5. 90 §); koulutarvikkeiden 
hankkiminen lukuvuodeksi 1967/68 (8.5. 
113 §, 28.12. 308 §); koulujen opetusohjel-
man vuositarkisteiden ja liikunnanneuvojien 
työsuunnitelmien hyväksyminen (26.9. 205, 
206 §); hyväksyttyjen oppikirjojen luet-
telon tarkistaminen ja uusien oppikirjojen 
hyväksyminen käyttöön otettavaksi (12.6. 
138 §, 26.9. 208 §, 20.11. 267 §); englannin 
kielen ottaminen vapaaehtoiseksi aineeksi 
kahtena viikkotuntina IV—VI luokilla (26.9. 
207 §); eräiden ulkokuntalaisten ottaminen 
kaupungin kouluihin (2.3. 50 §, 8.5. 104 §, 
12.6. 158 §, 20.11. 258—260 §, 29.11. 277, 
279 §, 28.12. 300 §). Kaikissa kokouksissa 
tehtiin lisäksi päätöksiä oppilaiden vapaut-

tamisesta oppivelvollisuudesta, lykkäyksen 
myöntämisestä koulunkäynnin aloittamises-
sa, lupien myöntämisestä käydä muuta kou-
lua kuin kansakoulua sekä oppilaiden siirtä-
misestä apukouluun, tarkkailu- ja muille 
erityisluokille; virkoja ja palkkoja koskevat; 
toimistoapulaisen virkojen täyttäminen (16.1. 
19 §, 2.3. 46 §, 12.6. 151 §, 28.12. 296 §); 
opettajan virkojen täyttäminen (2.3. 45 
§); eräiden koulujen johtajien valitseminen 
(28.8. 181 §); koulukirjastonhoitajien valit-
seminen (26.9. 213 §); kahden työsopimus-
suhteessa olevan veistokaluston hoitajan 
valitseminen ja palkkojen korottaminen 
(28.8. 182 §, 29.11. 278 §); kesäsiirtoloiden 
johtajien ja apulaisjohtajien määrääminen 
(22.5. 118 §); Cygnaeuksen koulun ja Kruu-
nunhaan kansakoulun vahtimestarin vir-
kojen uudelleenjärjestely (20.11. 249 §, 
29.11. 276 §); eron myöntäminen eräille 
opettajille ja viranhaltijoille eläkeiän saa-
vuttamisen vuoksi (8.5. 96—99 §, 12.6. 
147—150 §, 28.8. 193 §, 26.9. 215 §, 28.12. 
298 §); valtakirjan myöntäminen toiseen 
opettajan virkaan siirtyneelle (28.8. 183 
§); kiinteistöjä koskevat: eräiden kiinteis-
töjen perusparannustöiden suorittaminen 
(16.1. 14 §, 8.5. 92, 114 §, 22.5. 119 §); kou-
luille kuuluvan maan luovuttaminen vil-
jelytarkoituksiin (12.6. 141 §); nuorisotyö-
lautakunnan eräiden huonetilojen vuokraa-
minen kouluja varten (28.8. 192 §); muita 
asioita koskevat: apurahojen jakaminen (8.5. 
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95 §, 22.5. 120 §, 28.12. 303 §); varattomille 
oppilaille myönnettävien vaatteiden, jalki-
neiden ym. jakoperusteiden tarkistaminen 
(20.3. 69 §, 20.11. 250 §); edustajan valitse-
minen apukoulun opetussuunnitelmatoimi-
kuntaan (20.11. 248 §); kilpailutoimikunnan 
asettaminen juhlavuoden 1967 ainekirjoi-
tuskilpailua arvostelemaan (12.6. 139 §); 
uuden työjärjestyksen vahvistaminen kansa-
koulujen veistonopetuksessa käytettyjen työ-
kalujen ja työstökoneiden hoitoa varten 
(20.3. 68 §); pakasteiden käyttäminen oppi-
lasruokailussa ja tarvittavien sulatus- ja 
lämpöuunien hankkiminen (2.3. 41 §, 28.8. 
178 §, 20.11. 253 §); talouspäällikön hankin-
tavaltuuksien vahvistaminen v:ksi 1968 
(28.12. 292 §). 

Esitykset. Johtokunnan kertomusvuonna 
tekemistä esityksistä mainittakoon seuraa-
vat opetusta koskevat: kansakoulujen ohje-
säännön muuttaminen (12.6. 137 §, 28.8. 
191 §); toimikunnan asettaminen uudista-
maan apukoulun opetussuunnitelmaa (26.9. 
229 §); virkoja ja palkkoja koskevat: lisä-
määrärahan saaminen ruoanjakajien palk-
kioiden korottamiseen (16.1. 15 §); ns. 
määrävuosikorotuksen maksaminen opetta-
jille (26.9. 230 §); lomakorvauksen maksa-
minen kansakoulujen uimaopettajille (28.12. 
297 §); avoinna olevien opettajan virkojen 
lakkauttaminen (12.6. 142—144 §); avoinna 
olevien opettajan virkojen jättäminen täyt-
tämättä (12.6. 145 §, 26.9. 214 §); muun 
henkilökunnan avoimien virkojen lakkaut-
taminen (8.5. 100, 101 §, 12.6. 146 §); kiin-

teistöjä koskevat: koulutilojen vuokraaminen 
Botbyn kansakoulua varten (8.5. 93 §); 
eräiden kiinteistöjen perusparannustöiden 
ottaminen huomioon v:n 1968 talousarviossa 
(28.8. 177 §, 28.12. 293 §); muita asioita 
koskevat: ansiomerkkien myöntäminen (2.3. 
47 §); TV-laitteiden vastaanottaminen lah-
joituksena kaupungille (2.3. 44 §, 28.12. 
294 §); koulutien turvaaminen Huopalahden-
tien yli (20.11. 254 §); Topeliuksen koulun 
50-vuotisjuhlan viettäminen (28.12. 309 §); 
uusien työkoneiden hankkiminen Vallilan 
kansalaiskoulun veistosaleihin ja vanhojen 
koneiden vaihto (20.11. 251, 252 §) sekä 
tilien ylittäminen (16.1. 16 §, 2.3. 42, 43 §, 
28.8. 179 §). 

Lausunnot. Johtokunnan antamista lau-
sunnoista mainittakoon seuraavat kiinteis-
töjä koskevat: Kaupunkiliiton tiedustelemien 
tyhjien kouluhuoneistojen hyväksikäyttö 
(16.1. 12 §); kiinteän käyttöomaisuuden 
arviointitoimikunnan mietintö (8.5. 88 §); 
Kruununhaan kansakoulun ja Vallilan kou-
lun perusparannustöiden suorittaminen (28.8. 
190 §); muita asioita koskevat: eräiden palk-
kioiden korottaminen (12.6. 136 §); matka-
avustuksen myöntäminen erityisopettajille 
luentopäiville osallistumista varten (2.3. 56 
§); kansakoulustipendien käytön tarkista-
minen (20.3. 66 §); apurahan myöntäminen 
eräille opettajille opintomatkaa varten (20.3. 
71 §); virkasääntökomitean mietintö (2.3. 
39 §) sekä autoille aiheutuneiden vaurioiden 
korvaaminen (2.3. 40 §, 20.3. 74 §). 
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