
18. Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan 
kokoonpanossa ei v. 1968 tapahtunut muu-
toksia. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 9 
kertaa ja kokousten pöytäkirjojen pykäläluku 
oli 261. 

Päätökset. Johtokunnan tekemistä päätök-
sistä mainittakoon seuraavat o p e t u s t a 
koskevat: lukuvuoden työaikojen ja lupapäi-
vien määrääminen (11.3. 42 §, 27.5. 96 §, 
29.8. 151 §); varsinaisen kansakoulun opetus-
suunnitelman hyväksyminen (6.5. 70 §, 
27.5. 99 §); apukoulun opetussuunnitelmako-
mitean mietinnön hyväksyminen ruotsin-
kielisen apukoulun opetussuunnitelman poh-
jaksi (27.5. 97 §); koulutarvikkeiden hankki-
minen (27.5. 100 §); koulujen opetusohjelman 
vuositarkisteiden hyväksyminen (23.9. 178 
§); liikunnaneuvojien työsuunnitelman hy-
väksyminen lukuvuodeksi 1968/69 (23.9. 
179 §); eräiden uusien oppikirjojen hyväksy-
minen käyttöön otettavaksi (23.9. 180 §, 
16.12. 239 §); eräiden ulkokuntalaisten otta-
minen kaupungin kouluihin (11.3. 51 §, 
21.10. 220 §, 16.12. 255 §). Kaikissa kokouk-
sissa tehtiin lisäksi päätöksiä oppilaiden va-
pauttamisesta oppivelvollisuudesta, lykkäyk-
sen myöntämisestä koulunkäynnin aloitta-
misessa sekä oppilaiden siirtämisestä apukou-
luun, tarkkailu- ja muille erityisluokille; 
v i r k o j a j a p a l k k o j a koskevat: 
eräiden koulujen johtajien valitseminen (29.1. 

22 §, 17.6. 127 §, 29.8. 161 §); koulukirjaston-
hoitajien valitseminen (11.3. 47 §, 23.9. 
185 §); johtajien ja apulaisjohtajien määrää-
minen kesäsiirtoloihin (27.5. 102 §); virka-
valtakirjojen antaminen koeaikansa palvel-
leille opettajille (21.10. 215 §); aivovauriois-
ten luokan opettajanviran täyttäminen 
(16.12. 249 §); tilapäisen osapäivätoimisen 
toimistoapulaisen valitseminen kansakoulu-
jen kansliaan (16.12. 250 §); eron myöntämi-
nen virasta eläkkeelle siirtymisen ym. vuoksi 
(6.5. 78—81, 89, 90 §, 27.5. 104, 105, 110 §, 
29.8. 162, 163 §, 23.9. 186 §, 16.12. 251 §); 
työsopimussuhteisten palkkojen tarkistami-
nen (11.3. 48 §); k i i n t e i s t ö j ä koske-
vat: suurehkojen kiinteistökorjausten ja pe-
rusparannustöiden suorittaminen (29.1. 16 §, 
27.5. 101 §, 29.8. 155, 156 §); kouluille kuulu-
van maan luovuttaminen viljely tarkoituk-
siin (6.5. 74 §); Topeliuksen koulun saneeraus-
ohjelman vahvistaminen (17.6. 124 §); luvan 
myöntäminen Eiran poliisipiirille tilapäiseen 
pysäköintiin Cygnaeuksen koulun pihamaal-
la kesän ajaksi (17.6. 137 §); opetustilojen 
vuokraaminen kouluja varten nuorisotyö-
lautakunnan ja suomenkielisten kansakoulu-
jen tiloista (29.8. 157, 158 §); kaikissa kokouk-
sissa vuokrattiin lisäksi koulutiloja yhdistyk-
sille ja yhteisöille; m u i t a a s i o i t a kos-
kevat: apurahojen jakaminen opettajille 
(6.5. 73 §, 27.5. 109 §) sekä oppilaille (27.5. 
107 §, 29.8. 159 §, 16.12. 248 §); varattomille 
oppilaille annettavien vaatteiden, jalkineiden 
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ym. jakoperusteiden tarkistaminen (16.12. 
242 §); koulujen vahtimestareiden ja talon-
mies-lämmittäjien tehtävien vahvistaminen 
(17.6. 125 §); ruotsinkielisten kansakoulujen 
edustajien valitseminen kaupungin työturval-
lisuuselimeen (16.12. 243 §); talouspäällikön 
hankintavaltuuksien vahvistaminen v:ksi 
1969 (16.12. 241 §); ruotsinkielisten kansa-
koulujen piirijaon uudistaminen (6.5. 71 §) 
sekä määrärahojen välisten siirtojen hyväk-
syminen (29.1. 18, 19 §). 

Esitykset. Johtokunnan kertomusvuonna 
tekemistä esityksistä mainittakoon seuraa-
vat o p e t u s t a koskevat: komitean aset-
taminen tarkastamaan kansalaiskoulun ope-
tussuunnitelmaa (27.5. 98 §); ruotsinkielisen 
apukoulun kuraattoritoiminnan uudelleen-
järjestely (29.8. 152 §); v i r k o j a j a 
p a 1 k k o j a koskevat: eräiden opettajan-
virkojen lakkauttaminen (6.5. 76 §, 21.10. 
210 §); avoinna olevien virkojen jättäminen 
vakinaisesti täyttämättä (17.6. 126 §, 23.9. 
187 §, 21.10. 211 §); erään siivoojan viran 
lakkauttaminen (27.5. 103 §); lisämäärärahan 
myöntäminen koulukasvitarhatoiminnan joh-
tajan ja opettajien palkkojen tarkistamiseen 
(17.6. 139 §); tilapäisen apulaisen palkkaami-
nen aivovaurioisten luokan opettajalle (21.10. 
212 §); ns. määrävuosilisän maksaminen 
eräille opettajille (21.10. 216 §); m u i t a 

a s i o i t a koskevat: eräiden kiinteistöjen 
perusparannustöiden ottaminen huomioon 
v:n 1969 talousarviossa (29.8. 154 §); eräiden 
määrärahojen ylittäminen (29.1. 17 §, 16.12. 
245, 246 §); ansiomerkkien myöntäminen 
(11.3. 44 §); avustuksen myöntäminen hen-
kilökunnan urheilutoimintaan (11.3. 46 §); 
vieraista kunnista olevien oppilaiden koulu-
kustannusten korvauksen tarkistaminen 
(29.8. 153 §); taloussuunnitelma vuosiksi 
1970—1979 (16.12. 238 §) sekä televisio-
lahjoituksen vastaanottaminen (23.9. 183 §). 

Lausunnot. Johtokunnan antamat lausun-
not koskivat mm. seuraavia asioita: puhevi-
kaisten oppilaiden terapeuttisen ohjauksen 
järjestämistä (6.5. 75 §); luvan myöntämistä 
kahdelle opettajalle vaihtaa virkoja keske-
nään (6.5. 77 §); vahtimestareiden palkkauk-
sen tarkistamista (23.9. 177 §); kunnallislisän 
myöntämistä erään opettajan eläkkeeseen 
(16.12. 254 §); kaupungin kiinteän omaisuu-
den tarkastajien kertomusta (6.5. 69 §); 
Kruununhaan kansakoulussa sijaitsevan kan-
sakoulujen korvapoliklinikan laajentamista 
(17.6. 122 §); matka-apurahan myöntämistä 
eräälle erityisopettajalle (11.3. 45 §); lasten-
psykiatrisen työn tarkastuskomitean mie-
tintöä (16.12. 237 §) sekä v:n 1966 valtion-
apua (16.12. 244 §). 
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