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Handläggare: Nils Kaiser, AnnaMaria Raimer Scander

Tillfälligt beslut om distansundervisning
avseende årskurs 7-9

Grundskolenämndens ordförande Axel Darvik (L) beslutar i enlighet med gällande
delegationsordning
1. Med stöd av regeringens förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet
och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta införs tillfällig
distansundervisning i årskurserna 7-9 på samtliga huvudmannens
grundskolenheter från och med 12 januari 2021.
2. Beslutet att tillfälligt införa distansundervisning i årskurserna 7-9 på samtliga
huvudmannens grundskolenheter gäller till och med den 24 januari 2021.

Ärendet

Tillämpliga bestämmelser
Genom regeringens beslut den 8 januari 2021 finns bestämmelser i förordningen
(2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta
som innebär att en huvudman som håller en grundskola öppen får, när det gäller
högstadiet, göra vissa undantag från skollagens bestämmelser om utbildningens
utformning, omfattning eller förläggning om det behövs för att lärare och elever ska
kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten
som avser sjukdomen covid-19 och som rör kollektivtrafiken och andra allmänna
färdmedel (11 b § förordning 2020:115). Med högstadiet avses årskurs 7–9 (10 kap. 3 §
första stycket skollagen [2010:800]).
Ett sådant undantag är att huvudmannen får besluta att elever ska ges undervisning där
läraren och eleven är åtskilda i rum men inte i tid, eller är åtskilda i både rum och tid,
utöver vad som är föreskrivet i 5 a kap. skolförordningen (2011:185). Om läraren och
eleven vid undervisningen är åtskilda både i rum och tid ska huvudmannen besluta hur
många undervisningstimmar undervisningen ska anses motsvara, om huvudmannen avser
att avräkna undervisningstiden mot den garanterade undervisningstiden (7 § förordning
2020:115).
Av förordningsmotiven (Fm 2021:1 s. 2-3) framgår bland annat följande.
Bestämmelserna ger under vissa förutsättningar en huvudman möjlighet att göra
begränsade undantag från skollagen (2010:800) för att i skolenhetens högstadium t.ex.
kombinera närundervisning, dvs. undervisning på plats i skolan, med fjärr- eller
distansundervisning. Huvudregeln i skollagen är närundervisning. Föreskrifter och
allmänna råd från Folkhälsomyndigheten innebär t.ex. för närvarande att var och en bör
hålla avstånd till varandra och resa på ett sätt som minimerar risken för smitta.
Huvudmannen ska först ska ha vidtagit åtgärder inom ramen för det ordinarie regelverket
som att t.ex. ha anpassat schemaläggningen innan undantag från de ordinarie
skolförfattningarna kan göras. Om en grundskola som anpassat sitt schema har många
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elever i högstadiet som ändå måste resa med kollektivtrafiken i rusningstid för att kunna
närvara i skolan enligt sitt schema, får skolan t.ex. kombinera närundervisning med fjärreller distansundervisning för eleverna på högstadiet på ett sådant sätt att belastningen på
kollektivtrafiken minskar. En anpassning måste således göras till de lokala förhållandena.
Undervisningen kan t.ex. utformas så att fjärr- eller distansundervisning ges under
rusningstrafik och närundervisning övrig tid. Huvudmannen bör överväga om det är
lämpligt att bedriva fjärr- eller distansundervisning med hänsyn till elevernas ålder,
mognad, olika förutsättningar och behov. Huvudmannen behöver t.ex. beakta att vissa
elever behöver vara närvarande i lokalerna för att kunna genomföra vissa praktiska
moment eller för att genomgå prov eller på annat sätt visa sina kunskaper i slutet av sin
utbildning i högstadiet, eftersom de betyg som ska ges har betydelse för fortsatt
utbildning. Fjärr- eller distansundervisning kan även vara olämplig för elever som har
behov av särskilt stöd i utbildningen som endast kan ges i lokalerna, elever som av
fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av att delta i utbildningen i lokalerna eller
elever i en socialt utsatt situation och vissa nyanlända elever. Vid val av
undervisningsform ska det också beaktas att eleverna i grundskolan utan kostnad ska ha
tillgång till lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning (se t.ex. 10 kap. 10 §
skollagen). Skyldigheten att erbjuda näringsriktiga skolmåltider enligt 10 kap. 10 §
skollagen gäller även i förhållande till elever som ges fjärr- eller distansundervisning (jfr
prop. 2019/20:127 s. 129).
Bestämmelserna kan tillämpas under perioden den 11 januari till och med den 30 juni
2021.
Rekommendation från Smittskydd Västra Götaland
Smittskydd Västra Götaland har den 8 januari 2021 rekommenderat att samtliga årskurser
7-9 i Göteborg ska övergå till distansundervisning. De gör rekommendationen eftersom
den allmänna smittspridningen är så stor i Göteborg och distansundervisning skulle kunna
vara en viktig åtgärd för att minska resandet och kontakter och därmed
smittspridningstrycket i samhället.

Motivering
Grundskoleförvaltningen bedömer efter samråd med Smittskydd Västra Götaland att
distansundervisning ska ske i samtliga skolenheters årskurser 7-9 från och med den 12
januari 2021 längst till och med den 24 januari 2021 utifrån att följa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd till varandra och resa på ett
sätt som minimerar risken för smitta.
Vid samtliga skolenheter med årskurs 7-9 har anpassningar på skolenheterna genomförts
för att motverka smittspridning. Förvaltningen bedömer att verksamheten kan organiseras
på respektive skolenhet så att arbetssituationen blir rimlig för personal och elever.
Undervisning bedrivs som distansundervisning och fjärrundervisning. Det har säkerställts
att elever som är i behov av individuella lösningar med undervisning på skolenheterna
kommer att få detta.

Grundskolenämndens beslut kan ej avvaktas

Under rådande omständigheter med smittspridning av viruset som orsakar covid-19
bedöms beslut om att tillfälligt och delvis stänga lokalerna för eleverna i årskurserna 7-9
vara av så brådskande karaktär att grundskolenämndens sammanträde inte kan avvaktas.
Enligt 6 kap. 39 § kommunallagen (2017:725) får nämnden uppdra åt ordföranden eller
en annan ledamot som nämnden utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
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Av grundskolenämndens delegationsordning nr 2.1.1 framgår att utöver ordföranden är
1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande (i nämnd ordning) sådana utsedda
ledamöter.
Beslutet kan inte överklagas.

Bilagor

Smittskydd Västra Götalands rekommendation den 8 januari 2021, dnr U200117-20227

2021-01-11

Axel Darvik (L)
Ordförande, Grundskolenämnden
GÖTEBORGS STAD
Grundskoleförvaltningen
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