
21. R u o t s i n k i e l i s t e n k a n s a k o u l u j e n j o h t o k u n t a 

Kokoonpano 

Johtokunnan puh.johtajana toimi v. 1974 teolog.tri, 
kirkkoherra Sigtrygg Serenius, varapuh.johtajana rai-
t iov.kul j . Ralf Wahlroos sekä jäseninä olivat kauppat. 
kand. Inger Jägerhorn, oikolukija Maila Kukkonen, 
dipl.ins. Bengt-Göran Lindqvist ja rehtori Ulla Gref. 

Opettajakuntaa edusti johtokunnassa kansak.op. Saga 
Sundqvist ja kaupunginhallitusta Carl-Gustaf Londen. 
Sihteerinä to imi dipl.ekon. T imo Avellan. 

Kokoukset ym. 

Johtokunta kokoontui kertomusvuonna kahdeksan 
kertaa. Pöytäkirjaan kertyi yhteensä 285 pykälää. 

Päätökset 

Lautakunnan kertomusvuonna tekemät päätökset kos-
kivat mm. seuraavia asioita: 

apurahat ja avustukset 
— apurahavarojen tarkastus (7.2.17 §, 17.9.175 §), 
oppilasstipendien jakaminen (20.6.119 §) 

kiinteistöt 
— kouluti lojen vuokraaminen yhdistyksil le ym. (kai-
kissa kokouksissa) 
— määrärahat: varaaminen kiinteistöjen perusparan-
nustöitä varten v. 1975 budjett i in (20.6.145 §) 
— Pitäjänmäen kansakoulu: keskuslämmityksen uusi-
minen (20.6.117 §) 
— Stiftelsen Botby svenska samskola: vuokrasopimuk 
sen tekeminen (7.2.37 §) 

opetus 
— kansakouluasetuksen 2 §:n muuttaminen (17.12. 
282 §) 
— oppilaat: koulunkäynnin lykkääminen (17.12. 
269 §), siirtäminen apukouluun tai tarkkailu- tai muul-

le erikoisluokalle (kaikissa kokouksissa), luvan myön-
täminen käydä koulua muissa kunnissa (7.2.35 §, 2.4. 
69 §, 20.6.127 §, 21.11.254 §), oppilaiden ottaminen 
muista kunnista (7.2.36 §, 2.4.68 §, 29.4.100 §, 17.9. 
162 §, 21.11.253 §, 17.12.271 §) sekä vapauttaminen 
oppivelvollisuudesta (7.2.31 §, 2 .4 .70-72 §, 29.4. 
98 §, 20.6.128 §, 21.11.252 §, 17.12.270, 2 8 3 -
285 §) 
— koulumateriaali ja oppikir jat : hankkiminen koulu-
vuodeksi 1975—76 (2.4.78 §), uusien oppikir jo jen hy-
väksyminen (29.4.104 §), kansalaiskoulun oppilaiden 
suuntautuminen käytännön ammatteihin (2.4.73 §) 
— opetus- ja vuosisuunnitelmat ym: koulujen vuosi-
suunnitelmien hyväksyminen vuodeksi 1974—75 
(17.9.173 §), opetussuunnitelmiin kuuluvien vuosi-
suunnitelmien muuttaminen ja täydentäminen (2.4.57 
§, 21.11.235 §), ruotsinkielisten kansakoulujen I—VI 
luokkien opetussuunnitelma (17.12.280 §), fyysisen 
kasvatuksen opettajien työsuunnitelmien hyväksymi-
nen lukuvuodeksi 1 9 7 4 - 7 5 (17.9.174 §) 
— vastuuhenkilöiden valitseminen ruotsinkiel. kansa-
koulujen toimintasuunnitelman toteuttamista varten 
(2.4.77 §) 

palkat ja palkkiot 
— palkkojen tarkistukset (muu henkilökunta) (7.2. 
24 §,21.11.247 §, 17.12.273 §) 

virat ja toimet 
— eron myöntäminen: opettajil le (17.9.161 §), elä-
keiän saavuttamisen perusteella (7.2.27 §, 2.4.64 §, 
29.4.94, 103 §, 20.6.126 §, 17.9.189 §, 1.10.206 §) 
— täyt täminen, haettavaksi julistaminen ym. johta-
jan määrääminen (17.9.171 §), opettajien virat (29.4. 
101, 102 §, 20.6.138 §, 21.11.249, 250 §), muut vi-
rat ja to imet (29.4.97 §, 17.12.277 §), koulukirjaston-
hoitajien valitseminen (17.9.188 §), kesäsiirtoloiden 
johtaj ien ja apulaisjohtajien määräminen (20.6.136 §) 
— virkavaltakirjojen antaminen opettaji l le (17.9. 
172 §) 
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muut asiat 
— hankinnat: ruotsinkiel. kansakoulujen talouspäälli-
kön hankintavaltuuksien vahvistaminen (17.12.275 §) 
— johtokunta: puh.johtajan ja varapuh.johtajan valit-
seminen, pöytäkir jan tarkastaminen v.1974, kokouk-
set ja pöytäkir jo jen nähtävänä pitäminen (7.2.1, 2, 
4 §) 
— kansakouluasetuksen 23 §:n 9 mom. muuttaminen 
(20.6.135 §) 
— kielenvalintaa koskevan tutkimuksen suorittaminen 
(2.4.63 §) 
— koulukuljetuksen järjestäminen sokeille oppilaille 
(7.2.22 §) 
— laskujen hyväksyminen, arvopostin kuittaaminen 
sekä tarjousten avaaminen (17.12.274, 276 §, 7.2. 
18 §) 
— talousarvioehdotus v:ksi 1975 (17.9.186 §) 
— taloussuunnitelma v:iksi 1976—85 Hgin kaup. kou-
lulaitokselle (29.4.92 §) 

Esitykset 

Johtokunta teki kertomusvuonna mm. seuraavia asioi-
ta koskevat esitykset: 
— määrärahan anominen opettajien koulutuspäiviä 

varten (2.4.58 §, 1.10.215 §) 
— määrärahan ylittämisoikeus (17.9.1 78 §) 
— stipendin myöntäminen kurssiin osallistumista var-
ten Englannissa (7.2.41 §) 
— virat: avoimien opettajanvirkojen jättäminen täyt-
tämättä (17.9.170 §), opettajan oikeuttaminen pitä-
mään palkallista sivuvirkaa (21.11.248 §) 
— Vuosaaren ruots. kansakoulua koskeva kirjelmä 
(2.4.80 §). 

Lausunnot 

Kertomusvuonna annettiin lausunto mm. seuraavista 
asioista: 
— kansakoulurakennukset: käyttöä muihin kuin kou-
lun omiin tarkoituksi in koskevien säännösten muutta-
minen (29.4.91 §), rakentamislaina ja avustus (29.4. 
90 §) 
— koulukuljetusta koskeva valitus (21.11.236 §) 
— kouluterveydenhoitoa koskeva mietintö (7.2.39 §) 
— pääkaupunkiseudun AV-säätiön perustaminen 
(21.11.236 §). 

Lisäksi annetti in kaikissa kokouksissa opettajien vir-
kavapauksia ja ikälisiä koskevia lausuntoja. 
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