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§ 11
Dnr 2021-00093
Rätten att besluta om fjärr- och distansundervisning enligt
smittskyddsförordningen delegeras till skolchef
Beslut
Nämnden för Förskola & Grundskola föreslås att fatta beslut om
1. Skolchef får delegation om att besluta om att elever på grundskolans högstadium
får undervisas på distans, utifrån §§ 7 samt 11 b och 11 c enligt förordning 2020:115.
2. Rektor högstadiet får delegation att besluta om att undervisningen bedrivs på
distans utifrån lärares eller elevs personliga situation utifrån §§ 7 och 11 a enligt
förordning 2020:115.
Sammanfattning av ärendet
Huvudmannen har i och med förordning 2020:115 getts möjlighet att för
högstadieskolor att bedriva utbildning på distans, dvs att lärare och elever är åtskilda
i rum men inte tid eller både rum och tid. Detta kan till exempel kan möjliggöra att
skolor kan fortsätta vara öppna genom att beslut tas att under en begränsad tid glesa
ut elever genom att delar av elevgruppen på en skola undervisas på distans. Beslut
om distansundervisning kan också tas för att minska belastningen i kollektivtrafiken.
Innan beslut inhämtas uppgifter från skolorna om vilka åtgärder som vidtagits eller
övervägts för att minska exempelvis trängsel samt hur skolan tagit hänsyn till behov
av närundervisning hos enskilda och grupper av elever. Beslut behöver ofta fattas
med kort framförhållning så därför föreslås delegation till skolchef. Ett ytterligare
underlag för bedömning får skolchef genom regelbunden dialog med
verksamhetschefer och smittskydd.
I vissa undantagsfall kan det också vara aktuellt att bedriva undervisning på distans
utifrån att en lärare eller elev utifrån dennes personliga situation har behov att ge
eller få distansundervisning. Det kan handla om lärare som på grund av föreskrifter,
allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten behöver vara
hemma och därför ge eleverna som vistas i skolenhetens lokaler distansundervisning.
Det kan också handla om elever som i vanliga fall skulle ha befunnit sig i skolan men
som nu behöver stanna hemma på grund av att föreskrifter, allmänna råd eller
rekommendationer följs. Dessa beslut behöver föregås av enskild prövning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-01-18
Förslag till reviderad delegeringsförteckning, 2021-01-18
Beslutet skickas till
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