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Förändring i läsårstider mm för gymnasieskola 
i kommunal regi 
Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

att den 30 april 2020 ändras från lovdag till dag för undervisning i alla årskurser, 

att rektor ges befogenhet att vid behov förlänga skoldagar och anordna undervisning 
på lördagar, 

att vårterminen 2020 förlängs från den 9 juni till den 10 juni för årskurs ett och två i 
samtliga gymnasieprogram med undantag av El och energi samt WS och 
fastighetsskötsel, 

att vårterminen 2020 förlängs från den 9 juni till senast den 26 juni för årskurs 1 och 2 i 
programmen El och energi samt WS och fastighetsskötsel, 

att rektor ges befogenhet att istället tidigarelägga starten på höstterminen om det 
inte är möjligt att genomföra undervisningen i juni för programmen El och energi 
samt WS och fastighetsskötsel, 

att rektor ges befogenhet att restriktivt och i begränsad omfattning anordna 
skolförlagd undervisning i små grupper för handledning av elever med särskilda behov, 
praktiska moment och för examinationer, samt 

att rektor ges befogenhet att besluta om fjärr- eller distansundervisning vid Uven 

Ärendet 

Efter beslut i utbildningsnämnden den 17 mars 2020 ställde den kommunala 
gymnasieskolan den 18 mars om till fjärr - och/eller distansundervisning. 
Utbildningsförvaltningens bedömning är att elevernas garanterade undervisningstid 
kommer att kunna säkerställas med vissa smärre justeringar. 

Det finns för vårterminen behov av att göra förändringar i tidigare beslut om 
läsårstider. Det finns också behov av att i begränsad omfattning möjliggöra skolförlagd 
undervisning i små grupper förvissa moment. 

Utgångspunkten är att årskurs 3 ska kunna slutföra sin gymnasieutbildning med 
bibehållen tidpunkt för examen så att man har möjlighet att gå vidare till högre studier. 
För årskurs 1 och 2 är målsättningen att skolgången vid höstterminsstart ska kunna 
fortgå med så hög måluppfyllelse som möjligt. 
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Förändrade läsårstider 

Genom föreslagen förändring nedan stärks elevernas garanterade undervisningstid för 
att kunna möta eventuellt bortfall av tid. 

- Undervisning den 30 april för alla årskurser. Förutom mer tid möts också den 
sociala och polisiära oro som finns kring årets firande av sista april. 

- Möjlighet för rektor att vid behov förlänga skoldagar och anordna undervisning 
på lördagar. 

- Terminsavslutning för årskurs 1 och 2 flyttas fram till den 10 juni med undantag 
av programmen nedan. För enskilda elever och kurser kan betygsdatum 
komma att flyttas fram till höstterminen. Detta beslutas i så fall av rektor. 

Yrkesprogrammen El och energi samt WS och fastighetsskötsel 

För årskurs 1 och 2 i dessa yrkesprogrammen förlängs vårterminen till den senast den 
26 juni.1 dessa program finns kursmoment som är centrala för fortsatt undervisning i 
påföljande årskurs. Eftersom kursinnehållet i senare kurser är omfattande bedöms att 
eleverna gynnas av att alla kurser avslutas genom en förlängd vårtermin. Avslutar 
skolan kurserna tidigare än den 26 juni hemförlovas eleverna. 

Om ovanstående planering inte kan verkställas, till exempel om regeringen beslutar 
om ytterligare restriktioner, ges rektorbefogen het att som alternativ börja 
höstterminen tidigare. 

Skolförlagd undervisning i små grupper 

Regeringen har den 2 april 2020 beslutat om en ändring i förordningen (2020:115) om 
utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Förändringen 
innebär bland annat att en skola ska kunna vara delvis stängd. Utbildning kan därmed 
bedrivas med en mindre andel elever närvarande i skolans lokaler, samtidigt som övrig 
undervisning sker via fjärr eller distans, så länge det inte äventyrar smittskyddsarbetet. 

1förordningsmotiven framgår att en delvis stängning kan vara aktuell till exempel för 
att kunna genomföra vissa praktiska moment eller för att genomgå prov eller på annat 
sätt visa sina kunskaper i slutet av sin utbildning. Det kan även röra sig om elever som 
har behov av särskilt stöd i utbildningen. 

Utbildningsförvaltningen bedömer att det finns behov att utifrån förutsättningar på 
olika skolor och i olika kurser kunna genomföra vissa moment i små grupper på eller i 
anslutning till skolan. Årskurs tre ska prioriteras och ingen grupp ska överstiga tio 
elever. Tillämpningen måste vara mycket restriktiv, särskilt i årskurs 1 och 2, så att det 
inte uppstår stora elewolymer på skolor. 

De små grupperna behövs i förhållande till följande: 

- För handledning av elever med särskilda behov. Skolor ser ett växande behov 
av att träffa dessa elever fysiskt 

- För att uppnå rättssäker och allsidig bedömning och examination i särskilda 
kursmoment. 

- För genomförande av vissa praktiska moment relaterade till programmens 
karaktär. 

or 



Sida 3(3) 

Uven gymnasiet 
1 beslutet om distansundervisning undantogs verksamheten vid Uvengymnasiet. 
Utbildningsförvaltningen ser nu en utveckling på enheten med en ökad frånvaro varför 
det bör finnas möjlighet att övergå till distansundervisning när så blir nödvändigt. 

Utbildningsnämnden har, med stöd av kommunallagen (2017:725) 6 kap. 39 §, 
delegerat till ordföranden rätten att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Mot bakgrund den 
extraordinära situation som föreligger, utnyttjas delegationen i detta fall. 

Utbildningsnämnde 

4  Helena Hedman koglund 
Ordförande 
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