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§ L

Inom distriktet upprätthällas för närvarande följande
skolor:

Fasta småskolor: Vid Kumla kyrka, Vesta, Mossby,
Hörsta, Brånsta, Halsbergs station.

Fasta folkskolor: Vid Kumla kyrka, Vesta,
Byrsta, Hörsta, Brånsta, Halsbergs station.

L
Byrsta,

2.
Mossby,

§ 2.

1. Distriktet inuelas i följande skolområden och små
skolekretsar :

1. Kumla skolområde : Kumla by med ägor, Prest
gården med ägor, Kumla station med omnejd, Fylsta, Norra
och Södra Via, Rösavi, Stene by (ej ägor), Blacksta, Norra
och Södra Sanna med Sannahed (men ej ägorna i öfrigt),
Granby (utom Halsbergs stations omnejd), Rala med ägorna
non om ängsvägen.

2. Vesta skolområde : Elfvesta med nedra delen
af ägorna utom Elfbro garfveri, Hjortsberga med nedra delen
af ägorna och hela Kilen, Hynneberg med vestra delen af
ägorna, Bysta gård, Öfra Vesta (utom Jan Erik Anderssons
gård), Nedra Vesta med ägor.

3. Mossby skolområde: Elfvesta ägor, Hjortsberga
ägor utmed landsvägen öster om Bäckströms, Hynnebergs
ägors östra del, Bysta ägor, Hällebrotten med ägor, Norra
och Södra Yxhult med ägor, Norra och Södra Mossby med
ägor, Fågelhaget och Östlunda af Örsta ägor, Vesterhult,
Jan Erik Anderssons gård i Öfre Vesta med ägor, Elghol
men, Kjettskede, Kila, Tynninge och Norrsäter.
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4. Byrsta skolområde : Björka, Vissberg,a, Järsjö,
Joglunda, Byrstatorp, Byrsta, Östra oeh Vestra Aby, Åby.
torp, Stene ägor, Långgälla.

5. Hörsta skolområde : Sörby, Sickelsta, Baggetorp,
VaIIersta, Hörsta, Hagaby, Ekeby, Norra Mos.

6. Brånsta skolområde : Säbylund, Sätra, Folke
torp, Dynningeberg, Örsta ägor (utom Fågelhaget och Öst
lunda), Sånnersta, Brånsta, Södra Mos.

.. 7. Halsbergs stations skolområde: Sanna ägor
sod~r om Sannahed, Rala söder om ängsvägen, Halsbergs
station med omnejd, Kårstahult, Stocksäter, Hässleberg, Vi
katorp, Kyrkofallet.

2. Hvarje barn må begagna undervisningen endast vid
skolan inom det område, där det har sitt hemvist. Un
dantag härifrån må dock i "ärskilda fall af skolrådet kunna
beviljas.

B. Lärotider.

§ 3.

1. Årl~?a lärotiden vid distriktets skolor utgör 34 1/ 2
veckor och fordelas på en vårtermin och en hösttermin.

2. I fast skola med afdelningsläsning utaör den årlicra
läsetiden 341/ 2 veckor med 30 timmar i hV~'je vecka, ~f
hvilka lördagens tre timmar. äro egnade åt repetitionsförhör.

3. I denna lätietid inräknas icke de lof, som skolrådet
eller dess ordförande beviljar, med undantag af de i följande
moment nämnda.

4. De dagar skolan inställes på grund af naturhinder,
utbrutna epidemier, eller s. k. skurdagar inräknas i den i mom.
1 stadgade tiden och läsas ej igen.

5. Läsåret börjar under vårterminen.

§ 4.

l. Vid de särskilda skolorna förläggas läseterminerna,
till följande tider af året:

a) Vid småskoloma: Vårterminen från l Mars tii! 1 Juli
höstterminen från 1 Augusti till 1 December.

I.
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b) Vid folkskolo1'rw,: Vårterminen från 1 Februari till 15
Juni, höstterminen från 1 September till 15 December.

Anm. Denna indelning af lärotiden gäller lärarinnornas
och lärarnas undervisningstid. Men som afdelningsläsning
äger rum, är med afseende på barnens lärotid följande indel
ning gällande:
a) Vid småskolorna: från 16 April-15 April, så att den

förra dagen är inträdesdag för nybörjare, samt den se
nare afgångsexamensdag för småskolans 2:dra klass till
folkskolan.

b) Vid folkskolorna: l:sta och 2:dra klasserna (de lägre)
från 16 April-15 Juni, från 1 September-31 Okto
ber j 3:dje och 4:de klasserna (de högre) från 1 Februari
-15 April, från 1 November-15 December.

2. Kunna icke inom denna som regel bestämda tid det
för hvarje skola enl. § 3 bestämda antalet dagar uttagas,
skall läsningen fortgå. tills det behöriga antalet dagar blif
vit fylldt.

§ 5.

l. Undervisningen fortgår vid "måskolan 5 dagar i vec
kan och vid folkskolan 6 dagar i veckan.

2. Hvarje dag läses 5 timmar i småskolan, 6 timmar
i folkskolan med undantag för onsdagen och lördagen, då
läsningen varar 3 timmar.

3. Lärotimmarna förläggas mellan kl. 9-12 samt 1
och 4.

4. Efter de tre första lärotimmarna lämnas barnen en
timmes middagsrast, och mellan två omedelbart på hvarandra
följande timmar gifves en fristund på 15 minuter för små
skolan och 10 minuter för folkskolan.

c. Läroämnen, Klassindelning, Lärokurser
och Läsordning.

§ 6.

distriktets skolor äro de § 12 af F.-S.
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§ 7.

Tills vidare indelas:
aj småskolan i 2 klasser,
b) folkskolan i 4 klasser.

§ 8.

1. I små- och folkskolans särskilda klasser genomgås
och inläras följande kurser:

A. Småskolan.

Kristendomskunskap.

I. Berättelser ur gamla och nya testamentet enl. Folkskole
inspektör J. Bäckmans Bibliska historia för småskolor.

II. Textorden i Luthers Lilla katekes.
III. Valda psalmverser till ett antal af omkring tio enligt

Normalplanens förslag.

JJIodersmålet.
I. Ren och säker läsning af lättare stycken.

II. Någon öfning att redogöra för innehållet af det lästa.
III. Läslig och någorlunda felfri skrifning af lättare ord och

meningar.
IV. Ofning i välskrifning.

Räknin~.

I. Hufvudräkning: de fyra räknesätten inom talområdet 1
-30 med såväl sak- som sifferexempel.

II. Skriftlig räkning: addition och subtraktion inom talöm
rådet 1-100 äfvensom multiplikation och division med
ensiffriga faktorer; beteckning och uppnämning af tal
till 1,000.

Åskådnin~sötningar.

Enkla beskrifningar och berättelser, anslutande sig till
lämplig åskådningsmateriel, i ändamål att väcka och lifva
barnens intresse, utveckla deras iakttagelseförmåga, 'ordna de
ras föreställningar samt öfva dem att uttrycka sig.
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Tecknin~.

Förberedande öfningar för undervisningen i folkskolan.
()mfattande teckning efter enklare ytmönster.

Anm. Ingår som undervisningsämne i 2:dra årsklassen.

Sång.
Enkla psalmmelodier och andra sånger af lämpligt in

nehåll.
Gymnastik.

Fristående rörelser, fria lekar på lofstunderna och öfning
att med ordning gå in i och ut ur skolrummet.

B. Folkskolan.

Kristendomskunskap.
I. Bibelläsning i sammanhang med den dagliga morgon

bönen.
II. Berättelser ur gamla och nya testamentet en1. Folkskole

inspektören J. Bäckmans Bibliska historia för folkskolan.
a. I lägre afdelningen: hvartannat år berättelser ur

gamla testamentet till uppbrottet från Sinai; hvart
annat år berättelser ur nya testamentet till Jesu be
sök vid tempelinvigningens högtid.

b. I högre afdelningen: hvartannat år de återstående
berättelserna ur gamla testamentet; hvartannat år de
återstående berättelserna ur nya testamentet.

Anm. H vardera afd. två årsklasser sammanhållas i ett
lexlag.

III. Luthers Lilla katekes med den antagna utvecklingen:
a. I lägre afdelningen: hvartannat år l:sta hufvudstyc

ket till lagens slutord; hvartannat år lagens slutord
till 2:dra artikeln.

b. I högre afdelningen: hvartannat år 2:dra och 3:dje
artiklarna samt inledningen till bönen (till l:sta bö
nen); hvartannat år återstående delen af 3:dje huf
vudstycket samt 4:de och 5:te hufvudstyckena.

Anm. H vardera afd. två årsklasser sammanhållas i ett
lexlag.
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IV. Valda psalmverser till ett antal af tio till femton under
hvnrje läsår enl. Normalplanens förslag.

lYIodersmålet.

1. Färdighet att rätt och flytande läsa i bok; välläsning
~f stycken, som blifvit genomgångna och förklarade.

n. Öfning att uppfatta och muntligen redogöra för det lästa.
nr. Någorlunda felfri rättskrifning:

a I lägre afdelningen: afskrifning af stycken i läse
boken; afskrifning af ord, som uppsökas i läseboken
med hänsyn till någon viss regel i rättskrifnings
läran; skrifning efter diktamen; anvisning rörande
de större skiljetecknens bruk.

b. I högre afdelningen: fortsatt afskrifning j skrifning
efter diktamen; skrifning ur minnet af lättare korta
stycken samt andra öfningar, som kunna förbereda
uppsatsskrifning.

IV. Kännedom om de delar af språkläran, som äro nödvän
diga för inhämtande af den öfriga lärokursen i mouers
målet. I högre afdelningen: satsens hufvud- och bide
lar; ordklasserna; ordens böjning; hufvud- och bisatser;
skiljetecknens bruk.

V. Välskrifning.

Räkning.

De fyra räknesätten i hela tal och bråk med tillämp
ning på praktiska uppgifter af lättfattligt innehåll.

a. I första årsklassen: hela tal med uppgifter, som omfatta
högst fyrsiffriga tal, flock endast ensiffriga multiplikato
rer och divisorer, och för hvilkas lösning fordras en
dast ett räknesätt.

b. I andra årsklassen: hela tal med uppgifter inom större
talområden, och för hvilkas lösning må fordras både ad
dition och subtraktion.

c. I tredje årsklassen: allmänna bråks betydelse och be
teckning med tillämpning på division med rest; uppgif
ter i hela tal, för hvilkas lösning fordras äfven multi
plikation och division; decimalbråk med uppgifter, i hvilka
multiplikatorer och divieorer äro hela tal.
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.d. I fjärde årsklassen: decimalbråk utan förenämnda in
skränkning; allmänna bråks förvandling till decimal
bråk; fortsatt öfning af hela tal och decimalbråk med
tillämpning på de i praktiskt hänsecnde viktigaste upp
gifter.

Geometri.
Beskrifning och mätning af linjer, regelbundna fyr- och

t.residingar samt cirklar jämte beskrifning och mätning af de
solida figurer, som hafva nämnda ytor till bas och mot grund.
ytorna vinkelräta sidor.

Anrn. Ingår som undervisningsämne i tredje årsklassen.

Geografi.
Hufvuddragen af den fysiska geografien; fäderneslandets

geografi utförligare; de öfriga kulturländernas geografi i kor-
tare öfversikt: .
a. I lägre afdelningen: hvartannat ål' inledningskursen samt

Götalands landskap; hvartannat ål' inledningskursen samt
Svealands och Norrlands landskap.

b. I högre afdelningen: hvartannat år äterblick öfver Sve
riges geografi med särskild hänsyn till natur, folk, sam
fundsförhällanden och näringslif; hvartannat är kort öf
versikt af Europa, de enklaste grunddragen af de öfriga
världsdelarnes geografi.

Anrn. Den del af lärokursen, som går utöfver fäderneslan
dets geografi, meddelas hufvudsakligen genom muntlig
undervisning med tillhjälp af kartor och innanläsning
i läroboken.

H vardera afd. tvä ärsklassel' sammanhällas i ett
lexlng.

HistOJ·ia.

Fäderneslandets historia i kort öfversikt med utförligare
skildringar af de mest betydande personer och händelser:
a. J lägre afdelningen: valda berättelser ur fäderneslandets

historia enligt Normalplanens anvisning. . .
b. I högre afdelningen: hvartannat är kort öfversikt öfver

medeltiden; reformationstiden och stormaktstiden till Karl
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XI enl. lärobokens mindre kurs; hvartannat dr samma
kurs från och med Karl XI till nutiden.

Anm. Forntiden, medeltiden utförligare och nutiden läsas in
nan i läroboken och utredas till sitt innehåll på för
modersmålet anslagna undervisningstimmar.

Natm·knnnighet.

Beskrifning af de allmännaste naturföremål; människo
kroppens byggnad, förrättningar och vård; läran om de vik
tigaste naturföreteelserna; läran om himlakropparne.
a. I lägre afdelningen: hvartannat år beskrifning af valda

djurformer; hvartannat år beski'ifning af valda växter.
b. I högre afdelningen: hvartannat år redogörelse för män

niskokroppens byggnad, förrättningar och vård; det all
männaste af läran om himlakropparne ; hvartannat år
inledning till läran om den oorganiska naturen.

Anm. Hvardera afd. två årsklasser sammanhållas i ett lexlag.

Teckning.
Teckning på fri hand af ornament och föremål.

a. I. lägre afdelningen: teckning af rätliniga och krokliniga
fIgurer efter mönster.

b. I högre afdelningen: teckning af enklare ornament eller
enklare geometriska figurer och bilder af föremål.

Sång.

Melodier till psalmer och andra sånger af lämpligt in
nehåll efter gehör jämte meddelande af någon kännedom om
sättet för toners beteckning.

Gymnastik.

Fristående gymnastik, marsch- och språngöfningar samt
lekar.

Slöjd.

Till den utsträckning förhållandena medgifva:
a. För gossar: träslöjd af för allmogen behöfliga föremål.
b. För flickor: stickning och enkellinnesöm, stoppning och

lappning.
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2. De fastställda lärokurserna skola i hvarje skola fin
nas tillgängliga.

§ 9.

Läsordning uppgöres för hvarje skola af dess lärare i
enlighet med § 14 i F.-S., och skall denna, af skolrådet
godkänu, vara i lärorummet anslagen och för hvarje dag nog
grant följas.

D. Intagning i skola och skolgång.

§ 10.

1. Barn är skolpliktigt frän och med det år, under
hvilket det fyller 7 år, och intill dess det erhållit afgångs
betyg från folkskolan eller däremot svarande intyg.

2. Barn skall anmälas till skolgäng det år, under hvil
ket det fyller 7 är, och intagas i den skola, dit det hör (jfr
§ 2 mom. 2), så framt det ej annorstädes ätnjuter nöjaktig
undervisning (F.-S. § 37) eller är af sjukdom hindradt eller
på grund af försenad kroppslig eller andlig utveckling af
skolrådet tills vidare befriadt från skolgång.

§ 11.

1. Intagning af nybörjare och deras inskrifning äger
rum 1 gäng om året, nämligen den 16 April.

2. Skolpliktigt barn, som förr åtnjutit undervisning och
under pågående termin eller dessförinnan från annan försam
ling inflyttat, skall af skolrådets ordförande anmälas till in
tagning i den skola och klass, dit det efter sitt kunskaps
mätt hör.

3. Skolpliktigt barn från annat distrikt skall, så snart
kännedom om dess vistelse här vunnits, behandlas som i fö
regående mom. nämndt är.

4. Då barn blifvit i småskola intaget, skall det för
läraren i folkskolan inom skolområdet anmälas för inskrifning
i hufvudboken. .
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§ 12.

Sedan barn blifvit i skola intaget, skall det utan af
brott begagna undervisningen, till dess dct erhållit vederbör
ligt tillstånd att från skolan afgä.

§ 13.

Önska föräldrar eller målsman bereda barn undervisning i
hemmet, göre de hos skolrådet ansökan om barnets befrielse
från skolgäng, och äger skolrådet pröfva, huruvida befrielse
bör meddelas.

§ 14.

Hindras barn af sjukdom eller annan giltig orsak att
infinna sig i skolan på inskrifningguagen eller att under på
gående termin besöka skolan, göre målsman därom anmälan
hos läraren, sä fort ske kan.

§ 15.

Önskar målsman, att skolpliktigt barn en eller annan
dag befrias från skolgång, äger läraren, efter pröfning af
skälets giltighet, sådan ledighet bevilja, dock icke för mer än
3 dagar å rad eller tillhopa 10 dagar under löpande läsår.
Ledighet för längre tid än 3 dagar sökes hos skolrådets ord
förande. Ledighct för hel termin sökes hos skolrådet, som
efter lärarens hörande ansökningen afslår eller beviljar.

Där sådan ansökan beviljats, skall en skolrådsledamot
eller skolrådets ordförande därom genast underrätta skolans
lärare för anteckning i skolområdets hufvudbok.

§ 16.

1. Såsom giltigt förfall gälle följande:
a) Lärjunges sjukdom; .
b) Svårare sjukdomsfall i lärjunges hem ;
c) Af stor fattigdom vållad brist på kläder. och

skodon;
d) Svårare oväder;
e) Annat plötsligt päkomrnet oundvikligt hinder, som

ej kunnat anmälas;
f) Rätteligen erhällen ledighet enl. § 15.
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2. Där skälet till läljunges uteblifvande ej blir af lä
raren med visshet kändt såsom något af här nämnda, skall
barnet i skolans böcker antecknas som frånvarande utan gil
tigt förfall, äfven om det uteblifver en längre tid.

E. Flyttningar och Examina.

§ 17.

]. Flyttning från lägre till högre klass i hvmje skola
samt från smäskola till folkskola verkställes i regel vid läs
årets slut, sedan skolårets ordförande eller annan dess leda
mot efter pröfning af lärarens förslag bestämt, hvilka barn
äro för uppflyttning mogna.

2. Namnen på de barn, som vunnit flyttning, skola
vid läsårets slut uppläsas.

3. De barn, som vunnit flyttning från småskola till
folkskola, anmälas så fort ske kan och senast före nästa läs
års början (jfr § 33 mom. 2) för läraren i områdets folkskola.

§ 18.

1. Afgängspröfning enl. § 47 i F.-S. med de barn,
som därtill anmält sig, anställes vid läsärets slut inför skol
rådets ordförande eller annan dess ledamot eller ~änstgö

rande prest i församlingen, och meddelas fullständigt afgängs
betyg åt de lärjungar, som nöjaktigt inhämtat den för folk
skolan fastställda lärokursen (§ 8).

2. Barn, som af fattigdom hindras att begagna under
visningen, till dess det genomgätt hela den för skolan be
stämda lärokursen, eller saknar erforderlig fattningsgåfva att
förvärfva det fulla kunskapsmåttet, mä kunna erhålla tillständ
att frän skolan afgä, om sådant af mälsman begäres och
skolrädet efter lärarens hörande finner sådant af förhällan
dena påkalladt; dock med villkor för fattiga barn, att de ef
ter sädan pröfning som i mom. 1 är nämnd, ådagalagt sig
äga det kunskapsmått, som § 48 i 1<'.-S. omförmäler, och ut
färdas afgångsbetyg i enlighet därmed.
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2. Har vid pröfningen ådagalagts, att barnet äger kun
skaper, som motsvara folkskolans kurs, el'hålle det betyg
däröfver samt befrias från skolplikt.

§ 23.

Skolpliktigt barn från annal1 församling ägc ock vid
slutad skolgång 1l10m distrikt utfå vederbörligt intyg öfver
sin skolgång.

§ 22.

Skolpliktigt barn, som flyttar till annan församling, skall
från skolan med.föra flyttningsbetyg, som anger klass, kun
skaper, skolgång, flit och uppförande.

§ 19.

1. Afgångsbetyg från folkskola, högre afdelning, fort
sättningsskola och ersättningsskola utskrifvas och underteck
nas af skolans lärare och innehålla intyg öfver tiden för vi
stelsen vid skolan, vitsord om flit och uppförande, om insik
ter och färdigheter, och skall i betygen uttryckligen angifvas,
hvilka kurser de åsyfta.

2. Betygsgraderna, som för undvikande af förfalskning
icke böra med siffror betecknas, utan fullständigt utskrifvas, äro:

a) för kunskaper och färdigheter: b) för (lit och uppförande:
Berömlig = 3 Mycket god(t) . = 3
Med utmärkt beröm godkänd = 2 1/ 2 God(t) = 2
Med beröm godkänd . . . . , = 2 Mindre god(t) = 1
Med nöje godkänd = 11/ 2 Dälig(t).... . .. = O
Godkänd t •••• = 1
Icke fullt godkänd = 1/2
Underkänd. . . . . , . . . . . = O

3. För att äga giltighet skall afgångsbetyg vara på
tecknadt af skolrådets ordförande.

äga

enl.

§ 24.

Till högre afdelning af folkskola och fortsättningsskola
endast de barn tillträde, som fått afgångsbetyg enl. § 47;
till ersättningsskolan endast de, som afgått från skolan
§ 48 i F.-S.

§ 20.

1. Vid hvarje termins slut anställes i alla folkskolor
offentlig examen under ledning af skolrådets ordförande el
ler annan dess ledamot eller i församlingen tjänstgörande
prest; men endast <.len 15 April hvarje år i småskolorna.

2. Efter förhörets slut kungöres lärarnes vitsord öfver
lärjungarnas skolgång, uppförande och flit.

3. Sedan examen i skolorna hållits, samlas på utsatt
dag, så vidt det är möjligt, alla barn och lärare från hela
distriktet i kyrkan till gemensam afslutningsgudstjänst.

§ 2l.

1. Barn, som erhållit skolrådets tillstånd att undervisas
i hemmet (§ 13), skall på kallelse af skolrådet inställa sig
till pröfning af läraren inom skolområdet i närvaro af en
skolrådsledamot, och skall skolgång åläggas barnet, ifall det
icke erhållit en undervisning, som motsvarar den i skolan
meddelade.

F. Skolans bOkföring.

§ 25.

I hvar och en af distriktets skolor skall finnas en dagbok,
en exmnenskatalog och en inventariebok. Dessutom skall för
hvarje skolområde finnas en hufvudbok.

§ 26.

1. ~. dagboken skall f?r hvarje b~rn för hvarje dag
medelst folJande tecken ang1fvas, huruVIda det är närva.
rande, frånvarande med eller utan giltigt förfall: f (frånva
~'ande utan lof), s (sjuk), l (frIinvarande med lof), h (hinder),
Jfr § 16 momenten b) c) d) e).

I denna dagbok skall på lämpligt ställe af läraren an
tecknas besökandes namn, hvem det än må vara, äfvenSOIll
dagen för besöket.
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2. Examenskatalog, där barnen klass efter klass upptagas,
skall hvarje termin upprättas och innehålla följande uppgifter:

a) Barnets födelseår;
b) Vitsord öfver dess flit och uppförande under termi-

nen, dess insikter och färdigheter;
e) Uppgift om de för terminen genomgångna kurserna;
Ii) Antalet läsdagar under terminen för klassen;
e) Antalet dagar närvarande och frånvarande för hvarje

barn.
3. Bufvudbok, i hvilken barnen införas vid deras in

tagning i skola. Mellan hvarje årsklass lämnas beräknadt
rum för inflyttade.

Hufvudboken skall innehålla följande uppgifter:
a) Barnets namn, födelseår och dag;
b) Faders eller målsmans namn, yrke och bostad;
e) Tiden för lärjunges första inskrifning i skola inom

området samt tiden fÖ?' dess afgång efter afgångs
pröfning;

d) Tiden, då barn erhållit flyttningsbetyg (§ 22);
e) Antalet dagar, lärjunge hvarje år och under hela sin

skoltid bevistat skola;
f) Lärjunges afgångsbetyg från folkskola;
g) Anteckning om lärjunges deltagande i fortsättnings

och ersättllingsskola eller högre afdelning; samt
om möjligt afgångsbetyg därifrån.

4. Inventariebok, däri alla skolans tillhörigheter skola
upptagas.

5. Ett exemplar af den årliga tabellariska redogörelsen
Litt. A skall i skolans arkiv förvaras.

G. Undervisningen.

§ 27.

1. Dagsarbetet börjas och slutas med bön och sång;
vid morgonbönen i folk"kolan läses ett stycke ur bibeln.

2. Vid all undervisning ställe sig läraren till noggrann
efterrättelse, hvad i F.-S. § 29 mom. 2 och 3 säges samt
beakte de i normalplanen gifna metodiska anvisnin~rna.
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. 3. Vid undervisningen användas endast de färo. och
skrifböcker skolrådet efter lärarnas hörande bestämt för di
striktets skolor, och bör hvarje lärare vid hvarje termins bör
jan till skolrådets ordförande eller en dess ledamot meddela
uppgift om de barn, som sakna medel till nödiga läro- och
skrifböcker. -

4. Undervisning i slöjd skall meddelas för gossarne
efter Nääsmetoden och omfatta träslöjd, för flickorna efter
lämplig metod samt omfatta enkel sömnad, stoppning och
lappning.

5. Undervisning i trädgårdsskötsel meddelas vid sådana
årstider, då den praktiskt kan tillämpas.

H. Ordning och tukt.

§ 28 a.
Skolbarnen äro skyldiga:

1. att trån den dag, de inskrifvas i skolan, och till
dess de erhållit afgångsbetyg, punktligt infinna sig i skolan
på de bestämda lärotiderna, så framI. de ej af sjukdom eller
annat giltigt skäl äro hindrade;

2. att vara med nödiga läro- och skrifböcker försedda;
3. att visa aktning oeh lydnad mot skolans lärare och

styrelse samt i allt sitt uppförande, mot hvem det vara må,
artighet och höflighet;

. 4. att iakttaga ett sedligt och anständigt uppförande
så Inom som utom skolan bland sina kamrater och andra'

5. att flitigt och noggrant följa undervisningen och fdII
göra sitt arbete;

6. att vinnlägga sig om snygghet, renlighet och ordning;
7. att med varsamhet behandla skolans tillhörigheter

och ersätta, hvad de genom vårdslöshet fördärfval. ;
8. att i öfrigt ställa sig till efterrättelse de för skolan

gifna föreskrifter och ordningsregler.

§ 28 b.

Skolbarnen vare särskildt förbJudna:
1. att skrifva och rita på skolbänkar och i skolböcker

på väggar och andra ytor, vare sig i eller utom skolan; •
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2. att på något sätt skada eller göra åverkan på träd
()ch planteringar m. m. sådant;

3. att under lofstunder utan särskild tillåtelse uppe
bålla sig i skolrummet.

• § 29.

1. Om barn utan giltigt skäl försummar skolan; om
det gör sig skyldigt-till lättja, olydnad och oordentlighet; om
det gör sig skyldigt till ohöflighet och oartighe~. mot hvem
det vara må; om det visar trots, begår syårare forseelser el
ler gröfre förbrytelser: sil. skall det efter felet~ beskaffenh?t
af läraren tillrättavisas genom kärleksfullt tIlltal, allvarlig
varning, afskild plats, anmärkning i skolans böcker eller
lämplig kroppsaga (jfr § 29 mom. 3 i F.-S.). .. '"

2. Låter sig barn genom lärarens bestraffmng ej rattas
utan genom sitt dåliga uppförande och vanart öfvar ett skad
ligt inflytande på de andra barnen, skall läraren därom
skyndsamt underrätta så väl barnets föräldrar eller målsman
som skolområdets tillsyningsman, som i samråd med skolrådet
()ch läraren äger vidtaga de åtgärder, hvilka af omständighe
terna påkallas.

3. Afskrift af denna och föregående paragraf skall i
lärorummet på lämpligt ställe vara anslagen.

~ 30.

Där föräldrar eller målsmän anse sig hafva skäl till
missnöje med lärarens sätt att handhafva ordning och tukt,
må de hos skolrådets ordförande anföra sina klagomål.

I. Lärare.

§ 31.

Läraren, som i allt sitt förhållande så inom som utom
skolan bör gifva sina lärjungar ett godt föredöme samt med
flit och trohet fullgöra sina skyldigheter, åligger:

1. att söka tillägna sig och vid undervisningen beakta
goda metodiska anvisningar samt noggrant iakt~ga, hvad §
29 i folkskolestadgan och normalplanen om undervisningen
föreskrifver;

19

2. att sorgfälligt vaka öfver lärjungarnas seder och
uppförande så väl inom skolan som vid fristunderna, öfva
allvarlig disciplin (jfr § 29 mom. 3 i F.-S.) samt genom
samtal med föräldrar och målsmän verka för barnens snygg
het och renlighet i klädsel och vanor och för flitig skolgång;

3. att väcka och underhålla håg och sinne för kyrklig
gudstjänst samt i detta fall själf iakttaga kyrklig sed och
ordning;

4. att hos skolans tillsyningsman ofördröjligen och helst
skriftligen anmäla upprepade skolförsummelser, då sådana icke
genom lärarens åtgöranden kunnat förekommas;

5. att ordentligt och noggrant föra skolans böcker ef
ter af skolrådet faställdt formulär;

6. att utfärda de i §§ 22 och 23 föreskrifna betygen;
7. att hålla tillsyn öfver att skolsalen i rätt tid blir

uppvärmd, städad, rengjord och på fristunderna ventilerad;
8. att hos skolrådets ordförande och helsovårdsnämnd

genast göra anmälan, om någon lärjunge angripits af smitto
sam sjukdom eller dylik utbrutit i lärjunges hem;

9. att omsorgsfullt vårda skolans tillhörigheter och
före oktober månads ingång hvarje år till skolrådets ordfö
rande inlämna skriftlig uppgift om den förbättring af mate
rielen, som anses nödig;

10. att hvarje år före 1 Februari till skolrådets ord
förande lämna uppgifterna Litt. A;

11. att senast 14 dagar efter skolans början till skol
rådets ordförande inlämna förslag till schema i 2 exemplar,
därest nytt schema eller ändring påfordras;

12. att på anmodan af skolrådets ordförande afgifva
yttranden i frlJgor, som röra undervisning och uppfostran i
skolan;

13. att före hvarje läsårs slut till skolrådets ordförande
inlämna uppgift å de barn från annat distrikt, hvilka under
året undervisats i skolan, deras klass och skolgång.

§ 32.

Lärare vid folkskola åligger särskildt;
1. att före hvarje läsårs början hos ordföranden göra

utdrag ur matrikeln öfver förut icke i hufvudboken inskrifna
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barn och tillställa underlydande småskola samt vederbörand e
tillsyningsman sädant utdrag;

2. att utskrifva afgängsbetyg;
3. att pil. förordnande af skolrädet bestrida undervis

ningen i fortsättningsskola, högre afdelning eller ersättnings."
skola;

4. att verkställa den pröfnillg, som § 21 omförmäles.

§ 33.

Lärare i småskola äligger särskildt:
1. att mottaga anmälan om de barn, som böra i sko·

lan intagas (§ 11 mom. 2 och 3, § 32 mom. 1) och efter
deras inskrifning i skolan genast anmäla dem för läraren i
Olmädets folkskola (§ 11 mom. 4);

2. att för vederbörande lärare anmäh skedda flyttningar
enl. § 17mom. 3 och § 22.

§ 34.

För erhällande af tillfällig tjänstledighet äger läraren att
vända sig till skolrädets ordförande, som sådan ledighet be
viljar. Ansökan om tjänstledighet för längre tid ställes till
skolrädet.

§ 35.

Lärare äger att utbekomma sin lön kvartalsvis, nämli
gen en fjärdedel af lönen vid början af hvarje årskvartals
tredje månad.

§ 36.

Lärare småskolan antages af skolrådet.

K. Skolrådet.

§ 37.

1. Skolrädet, utom ordföranden, bestlir af 9 ledamöter.
För tillsynen öfver skolgången är en sil. kallad tillsynings
man utsedd för hvarje skolornråde.
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2. En förteckning öfver dem, som tillsynen tillkommer
inom området, skall vara i skolan anslagen.

§ 38.

Skolrådet äligger:

1. att sörja för, att tillräckligt antal skolor finnas med
tjänliga lokaler, ändamälsenliga skolmöbler, erforderlig under
visningsmateriel, samt dugliga och nitiska lärare;

2. att draga för;;org om att alla barn inom distriktet,
äfven om de tillhöra annan församling, erhålla stadgad un
dervisning;

3. att där föräldrar eller målsmän icke äga tillgång att
bekosta barnen klärler och underhäll vid skolan, af försam
lingen utverka nödig hjälp;

4. att vaka öfver undervisningen i hemmen samt öfver
de enskilda skolor, som äro eller kunna blifva inrättade;

5. att under förnyade besök i skolorna aktgifva pil. un
dervisningen och ordningen därstädes samt vaka däröfver, att
skolorna skötas i enlighet med gifna föreskrifter, och tillse,
att skollokals användning för andra ändarnäI icke menligt
inverkar pil. undervisningen;

6. att draga försorg om skollokalernas eldning, städ
ning och rengöring;

7. att befrämja begagnandet af sockenbiblioteket och i
sin mån sörja för behörigt underhäll och tillökning däraf;

8. att pil. kallelse af ordföranden en gång hvarje läsår
sammanträda med distriktets lärarepersonal för öfverläggning
om frågor angående folkskoleväsendet inom distriktet;

9. att senast inom trettio dagar efter till ordföranden
ankommen skriftlig begäran om tjänstgöringsbetyg sådant
utfärda;

10. att vid tillsättning af lärare noga iakttaga därom
gifna föreskrifter samt pli det sätt kungöra, huru tillsättningen
utfallit, att notis därom införes i ortstidningarna;

11. att vid tillsättning af lärare, som omnämnas i F.
S. § 24 mom. 1, iakttaga folkskolestadgans föreskrifter;

12. att vaka däröfver} att efterlefnaden af kongl. för
ordningen om minderårigas användande i arbete vid fabrik,
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handtverk eller annan handtering noga iakttages, sä att intet
hinder för skolgången uppstår;

13. att i öfrigt ställa sig till noggrann efterrättelse,
hvad folkskolestadgan och dithörande författningar samt detta
reglemente föreskrifva.

§ 39.

Skolrådets ordförande åligger:
1. att ombesörja upprättandet af skolrådets matrikel

och densammas förande enl. §§ 36 och 39 F.-S. samt årli
gen före den l G April låta lärarna vid de särskilda skolorna
taga utdrag därur (§ 32);

2. att genom kungörelse från predikstolen kungöra da
garna för läseterminernas början och afslutning vid de sär
skilda skolorna;

3. att sä ofta öfriga ämbetsåligganden medgifva besöka
distriktets skolor;

4. att öfvervaka och leda de stadgade flyttnings- och
afgångspröfningarna och att, därest skäl föreligger, mell&n
sig och v. ordföranden eller öfriga skolrådsledamöter fördela
detta åliggande;

5. att kontrollera undervisningen i hemmen, såsom §
21 närmare anger;

6. alt vid passande tillfällen uppläsa och inskärpa de
delar af reglementet, som för föräldrar och målsmän äro af
vikt att känna; .

7. att då ny skolrådsledamot eller tillsyningsman väl
jes, noggrant underrätta. honom om de plikter och det ansvar,
som med förtroendeuppdraget följa;

8. att pä lämplig tid rekvirera stats- och andra bidrag
tIll distriktets skolor;

9. att hos inspektören anmäla, vid hvilka tider af året
distriktets skolor äro i gång samt när någon ändring eller
något afbrott i skolans lästid inträffar; .

10. att medelst protokollsutdrag gifva inspektören kän·
nedom om de beslut, som Rkolrådet eller kyrkos~mman med
anledning af hans framställningar fattat;

11. att upprätta och årligen i behörig tid till inspek
tören insända dubbla exemplar af tabellariska u~pgifterna

.
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Litt. B samt ett exemplar af, dessa och Litt A för hvarje
skola noggrant förvara;

12. att dä inga öfriga skäl till skolrådets sammankal
lande förefinnas, utfärda och i samråd med två af skolrådets
öfriga ledamöter underteckna begärdt tjänstgöringsbetyg ät lä
rare (jfr § 38mom. 9);

13. fltt på grund af från distriktets lärare ankomna
meddelanden om främmande barns undervisning (§ 31 mom.
13) genast afsända rapport därom till vederbörande distrikt;

14. att i öfrigt iakttaga, hvad folkskolestadgan med dit
hörande författningar och distriktets reglemente föreskrifva.

§ 40.

Tillsyningsman åligger:

1. att med ledning af från läraren ankommen förteck
ning (§ 32) taga kännedom om de barn, som böra i skolan
inskrifvas, och på inskrifningsdagen närvara i skolan för att
öfvervaka deras inR1uifning;

2. att, då skolpliktigt barn på inskrifningsdagen utan
anmäldt giltigt förfall uteblifver, ofördröjligen söka fä hindren
för dess inställelse undanröjda; .

3. att under pågående termin frän skolans lärare mot
taga (§ 31 mom. 4) och, om sä behöfves, infordra skriftlig
uppgift pä de sko1försummelser, som förekommit, och skynd
samt verka för att dessa försummelser ej mä upprepas;

4. att om skolpliktigt barn icke inom 6 dagar efter
terminens början eller under pågäende termin 6 dagar efter
skedd tillsägelse infunnit sig i skolan, genast anmäla barnets
föräldrar eller målsman hos skolrådet till undergående af så
dan varning af prästerskap och kyrkoråd, som § 51 af F.-S.
påbjuder;

5. att hafva närmaste tillsynen öfver områdets skol
byggnader samt dithörande inventarier och materiel;

6. att vid slutet af hvarje läsår hälla inventering af
skolans undervisningsmateriel och inventarier, i förteckningen
utstryka alla förbrukade eller obrukbara föremål och vid när
maste skolrådssammanträde afgifva rapport om den skedda.
inventeringen;
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7. att vid det sammanträde, då skolans stat för kom
mande år skall uppgöras, anmäla behöfliga reparationer och
!Indra skolans bebof, som medföra kostnad;

8. att vid förefallande behof låta verkställa mindre re- "
parationer, för bvilka redovisas vid närmaste skolrådssam
manträde;

9. att bos fattigvlirdsstyrelsen anmäla sådana barn, som
för fattigdom behöfva på ett eller annat sätt understödjas;

10. att i öfrigt aktgifva på undervisningen och förh!H
landena inom skolan samt, om anledning till anmärkning fö
rekommer, anmäla sådant bos skolrådets ordförande så fort
ske kan.

L. Reglementets spridning O-ch förändring.
§ 41.

Af reglementet skall finnas ett exemplar i hvarje skola
-ocb ett exemplar tillställas hvarje ledamot i skolrådet och
hvarje tillsyningsman.

§ 42.
Så snart reglementet i någon paragraf befinnes föråldradt

eller omöjligt att tillämpa, skall skolrådet ofördröjligen till
Domkapitlet insända förslag till ändring i denna paragraf;
och skall af Domkapitlet fastställd ändring införas i de exem
plar, som finnas i skolorna och hos skolrådets skilda med·
lemmar.

Upprättadt och fllltaget af Skolrådet i K umla skoldistrikt
den 12 December 1898.

Ax. P. Falk,
Ordförande.

Stadfäst af
Betygar

Resolution.
Domkapitlet i Strengnäs den 24 Maj 1899;

Ex officio:
Carl GUltaf Drakenberg,

Kons.-Amanuens.----_.._-----
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