
18. Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokuntaan 
valittiin v. 1969 puheenjohtajaksi kirkkoher-
ra Sigtrygg Serenius, varapuheenjohtajaksi 
uutispääll. Ralf Friberg sekä muiksi jäse-
niksi leht. Paul Hägglund, dipl.kirjeenvaiht. 
Inger Jägerhorn, valtiot.yo Marianne Laxen 
ja toimitt. Bertel Stenius. Kaupunginhalli-
tuksen edustajana johtokunnassa oli edelleen 
pankinjoht. Erik Witting. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 10 
kertaa ja kokousten pöytäkirjojen pykälä-
luku oli 261. 

Päätökset. Johtokunnan tekemistä pää-
töksistä mainittakoon seuraavat o p e t u s -
t a koskevat: lukuvuoden työaikojen ja lu-
papäivien vahvistaminen (10.3. 47 §, 19.5. 
112 §); kouluj en opetusohj elman vuosit arkis-
teiden muuttaminen ja hyväksyminen (3.2. 
19 §, 22.9. 172 §, 27.11. 233 §); apukoulun 
opetusohjelman käsittely ja hyväksyminen 
(14.4. 73 §, 3.11. 205 §); Herttoniemen, An-
nankadun sekä Pohjois-Haagan kansakoulun 
lakkauttaminen (19.5. 95 §, 12.6. 125, 126 §); 
koulutarvikkeiden hankkiminen lukuvuo-
deksi 1969/70 (19.5. 96 §); liikunnanneuvo-
jien työsuunnitelmien hyväksyminen luku-
vuodeksi 1969/70 (22.9. 173 §); uusien oppi-
kirjojen hyväksyminen käyttöön otettavaksi 
(22.9. 174 §, 3.11. 207 §). Kaikissa kokouk-
sissa tehtiin lisäksi päätöksiä oppilaiden otta-
misesta kouluun vieraista koulupiireistä, va-
pauttamisesta oppivelvollisuudesta ja siirtä-
misestä apukouluun, tarkkailu- tai muulle 

erityisluokalle sekä lykkäyksen myöntämi-
sestä koulunkäynnin aloittamisessa; v i r -
k o j a j a p a l k k o j a koskevat: opetta-
jan virkojen täyttäminen (10.3. 54 §, 19.5. 
100,101 §, 12.6. 128 §); eräiden koulujen joh-
tajien valitseminen (19.5. 113 §, 25.8. 147 §); 
koulukirjastonhoitajien valitseminen (3.2. 
34 §, 3.11. 211 §); virkavaltakirjojen antami-
nen (22.9. 180 §); kesäsiirtoloiden johtajien 
ja apulaisjohtajien määrääminen (19.5.114 §); 
eron myöntäminen eräille opettajille eläke-
iän saavuttamisen vuoksi (14.4. 76, 78, 79 §, 
19.5. 102-104 §, 3.11. 212 §, 27.11. 234 §); 
kahden työsopimussuhteisen siivoojan palk-
kojen tarkistaminen (10.3. 57 §); Herttonie-
men kansakoulun lopettamisen vuoksi va-
pautuneen siivooja-vahtimestarin sijoittami-
nen Myllypuron kouluun (25.8. 148 §); tila-
päisen puolipäivätoimisen toimistoapulaisen 
valitseminen kansakoulujen kansliaan (15.12. 
255 §); k i i n t e i s t ö j ä koskevat: kou-
luille kuuluvan maan luovuttaminen viljely-
tarkoituksiin (19.5. 97 §); lisäksi kaikissa ko-
kouksissa tehtiin päätöksiä koulutilojen vuok-
raamisesta yhdistyksille ja yhteisöille; m u i -
t a a s i o i t a koskevat: apurahojen jaka-
minen (19.5. 106, 107 §, 15.12. 254 §); oppi-
laiden kuljetuksen järjestäminen (3.2. 25 §, 
10.3. 51 §, 12.6. 127 §); talouspäällikön han-
kintavaltuuksien vahvistaminen v:ksi 1970 
(15.12. 250 §); varoituksen antaminen vahti-
mestarisiivoojalle virkatehtävien laiminlyö-
misestä (22.9. 185 §, 3.11. 210 §) sekä varatto-
mille oppilaille myönnettävien vaatteiden, 
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jalkineiden ym. jakoperusteiden tarkistami-
nen (15.12. 251 §). 

Esitykset. Johtokunnan kertomusvuonna 
tekemistä esityksistä mainittakoon seuraavat 
o p e t u s t a koskevat: kansalaiskoulun ope-
tussuunnitelmaa koskevan mietinnön kään-
täminen ruotsiksi (12.6. 124 §); komitean 
asettaminen muokkaamaan opetussuunnitel-
maa ruotsinkieliseen kansalaiskouluun sovel-
tuvaksi (3.11. 206 §); komitean asettaminen 
laatimaan erityistä opetusohjelman sovellu-
tusta kansakoulun yhdistettyjä luokkia var-
ten (27.11. 230 §); v i r k o j a j a p a l k -
k o j a koskevat: avoinna olevan opettajan 
viran jättäminen vakinaisesti täyt tämättä 
(3.2. 26 §); eräiden opettajan virkojen lak-
kauttaminen (22.9. 179 §); ns. määrävuosi-
korotuksen myöntäminen eräille opettajille 
(25.8. 150 §, 22.9. 181 §, 3.11. 213 §, 15.12. 
260 §); m u i t a a s i o i t a koskevat: oikeuden 
myöntäminen tilien ylittämiseen (3.2. 22 §); 
ansiomerkkien myöntäminen (3.2. 27 §); eri 
kouluille lahjoitettujen televisiolaitteiden vas-
taanottaminen (10.3. 52 §, 19.5. 98 §); lii-
kenneturvallisuuden lisääminen eräiden kou-
lujen kohdalla (19.5. 99 §, 3.11. 209 §); koulu-
tilojen vuokraaminen suomenkieliseltä kan-
sakoululta Roihuvuoressa (25.8. 157 §); 
kansakoulun ohjesäännön muuttaminen 
(22.9. 171 §); ruotsinkielisten kansakoulujen 
hallinnon uudelleenjärjestelyn toimeenpane-
minen 1.4.1970 alkaen (27.11. 229 §); koulu-
huoneistojen käyttöä muuhun kuin koulun 
omiin tarkoituksiin koskevien määräysten 
tarkistaminen (15.12. 248 §); korvauksen pe-
riminen koulujen vahtimestareiden kaupun-

kipuheluihin oikeutetuista virkapuhelimista 
(15.12. 259 §) sekä erään autovahingon kor-
vaaminen (19.5. 115 §). 

Yleisten töiden lautakunnalle tehtiin esi-
tykset määrärahojen ottamisesta v:n 1970 
talousarvioon kiinteistöjen peruskorjauksiin 
(3.2. 21 §, 25.8. 146 §). Urheilu- ja ulkoilu-
lautakunnalle lähetettiin anomus avustuksen 
saamiseksi henkilökunnan urheiluharrastuk-
sia varten (10.3. 53 §). 

Lausunnot. Johtokunnan antamista lau-
sunnoista mainittakoon seuraavat o p e t u s -
t a sekä v i r k o j a j a p a l k k o j a kos-
kevat: valtuustoaloite yhteisluokkiin siirty-
miseksi laulun- ja käsityönopetuksessa (10.3. 
46 §); ruotsinkielisten kansakoulujen kans-
lian henkilökunnan palkantarkistusanomuk-
set (14.4. 75 §); ruoanjakajien palkkojen tar-
kistaminen (22.9. 188 §); luvan myöntäminen 
sivutoimen hoitamiseen (3.11. 214, 215 §); 
mielipidetutkimus koulun työajoista (27.11. 
232 §); m u i t a a s i o i t a koskevat: koulu-
hallituksen virkojen aukijulistamista kos-
keva kirjelmä (3.2. 18 §); terveydellisten olo-
jen parantaminen kouluissa (10.3. 49 §); sade-
katosten hankkiminen koulujen pihoille (10.3. 
50 §); opintomatka-apurahat (10.3. 55 §); 
kiinteän omaisuuden tarkastajain kertomus 
(19.5. 93 §); valtuustoaloite heijastinlevyjen 
hankkimiseksi kansakoululaisille (19.5. 94 §); 
nuorisokomitean mietintö (25.8. 144 §); val-
tuustoaloite vapaiden kansakoulutilojen luo-
vuttamiseksi nuorisotoimintaa varten (3.11. 
204 §); ruotsinkielisten lasten kouluolot itäi-
sellä kaupunkialueella (3.11. 208 §); v:n 1967 
valtionavun anominen (15.12. 252 §). 
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