Barn- och skolförvaltningen
Skolkontoret

Delegationsbeslut – Fortsatt fjärrundervisning

2021-03-19

Anna Palm

046-359 61 94

anna.palm@lund.se

Beslut
Eleverna i åk 8 (grundskola) vid samtliga skolenheter i barn- och skolnämndens
regi ska ges undervisning där lärare och elever är åtskilda i rum men inte i tid
(fjärrundervisning) fr.o.m. den 5 april 2021 till och med den 9 april 2021 (v. 14).
Eleverna i åk 7 (grundskola) vid samtliga skolenheter i barn- och skolnämndens
regi ska ges undervisning där lärare och elever är åtskilda i rum men inte i tid
(fjärrundervisning) fr.o.m. den 12 april 2021 till och med den 16 april 2021 (v.
15).

Bakgrund och skäl för beslutet
Barn- och skolnämnden beslutade senast den 23 februari om att eleverna i åk 79 (grundskola) vid samtliga skolenheter i barn- och skolnämndens regi skulle
ges undervisning där lärare och elever är åtskilda i rum men inte i tid
(fjärrundervisning) under v. 9. Vidare beslutades att eleverna i åk 8 och 9 skulle
ha fjärrundervisning under v. 10, att eleverna i åk 7 och 9 skulle ha
fjärrundervisning under v. 11 samt att eleverna i åk 7 och 8 skulle ha
fjärrundervisning under v. 12. Beslutet grundade sig på den nya bestämmelsen,
11c §, i förordning 2020:115 och dåvarande rekommendation från Region
Skånes smittskyddsläkare från den 23 februari 2021 och sträckte sig fram till
påsklovet.

Region Skånes smittskyddsläkare har den 18 mars 2021 kommit med nya
rekommendationer för högstadier och gymnasieskolor i Skåne för veckorna
efter påsklovet. De senaste tre veckorna har antalet fall av covid-19 i Skåne åter
börjat sjunka sakta. Smittskydd Skåne bedömer därför att andelen elever i
högstadiet och gymnasiet som får närundervisning i skolans lokaler successivt
bör kunna ökas. För undervisningen på grundskolans högstadium innebär
rekommendationerna följande. Smittskydd Skånes grundhållning är att
högstadieskolorna i så stor utsträckning som möjligt bör erbjuda
närundervisning, men det måste ske under förutsättning att man tagit fasta på
de råd som ges för att minska trängsel och risk för smittspridning. Sedan vecka
4 har högstadieskolorna rekommenderats att successivt återgå till
närundervisning utifrån sina förutsättningar och vidtagna åtgärder för att
minska risken för trängsel och smittspridning. Från och med vecka 14
rekommenderas högstadieskolorna ha så mycket av undervisningen som
närundervisning som möjligt och att minst två tredjedelar av eleverna kan
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närvara samtidigt i skolans lokaler.
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Enligt 11 c§ förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i
skolväsendet vid spridning av viss smitta framgår en huvudman som håller en
skolenhet öppen får tillämpa 3, 4, 7, 9 och 10 §§ på utbildning i grundskolans
högstadium, om antalet elever som är samtidigt närvarande i skolenhetens
lokaler behöver begränsas för att huvudmannen ska kunna följa föreskrifter,
allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser
sjukdomen covid-19.

Enligt 7 § samma förordning får en huvudman för grundskola, grundsärskola,
specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola 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) eller 4 a kap. gymnasieförordningen (2010:2039).
Vidare framgår av andra stycket att 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.

I enlighet med gällande delegationsordning har nämndens presidium rätt att
fatta beslut i enlighet med 7 § förordning 2020:115 att elever ska ges
undervisning där lärare och elever är åtskilda i rum men inte i tid
(fjärrundervisning) eller där eleverna är åtskilda i både rum och tid
(distansundervisning).

Barnets bästa
Den 15 februari 2021 genomfördes möten mellan barn- och skolnämndens
presidium, skoldirektör, verksamhetschef grundskola och åtta
elevskyddsombud (ESKO) som representerar elever åk 7-9. Syftet med mötet
var att fånga elevernas bild av hur fjärrundervisningen har fungerat samt hur de
ser på en återgång till närundervisning för fler elever.
Den samlade bilden som ges av ESKO är att tiden med fjärrundervisningen har
varit annorlunda men att den överlag har fungerat bra, men att den inte fullt ut
kan ersätta närundervisning. ESKO lyfter fram att merparten av eleverna
känner sig trygga med skolans arbetsmiljöarbete och välkomnar en successiv
återgång där fler elever är på plats på skolan. Några ESKO lyfter att åk 9 bör
prioriteras i fortsatt närundervisning.
Bedömningen kring vilka årskurser som ska ha närundervisning och vilka som
ska få sin undervisning via fjärrundervisning under vecka 14 och 15 har gjorts
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utifrån barnets bästa. Årskurs 9 ska prioriteras när det gäller närundervisning,
eftersom det är dessa elevers sista termin i grundskolan. Att eleverna i åk 8 är
de elever som kommer ha fjärrundervisning under vecka 14 och beror på att de
hade fjärrundervisning under vecka 10 och 12, medan åk 7 hade
fjärrundervisning under både vecka 11 och 12.
Barn som har behov av särskilt stöd som inte kan tillgodoses via
fjärrundervisning kommer ges möjlighet till närundervisning i skolans lokaler.

Barn- och skolnämndens bedömning
Bestämmelsen i 11c § i förordning 2020:115 gör det möjligt för en huvudman
att fatta beslut om att vissa elever på högstadiet i grundskolan ska ges
undervisning via fjärrundervisning trots att skolenheten är öppen. Detta är en
möjlighet om antalet elever som är samtidigt närvarande i skolenhetens lokaler
behöver begränsas för att huvudmannen ska kunna följa föreskrifter, allmänna
råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen
covid-19.

Huvudinriktningen för barn- och skolförvaltningens verksamheter är
närundervisning med hänsyn tagen till de rekommendationer som finns från
Folkhälsomyndigheten och Region Skånes smittskyddsläkares. Eftersom det
igår kommit nya rekommendationer från Region Skånes smittskyddsläkare
kring vad som gäller efter påsklovet behöver ett nytt beslut fattas i enlighet med
de nu gällande rekommendationerna för de kommande veckorna efter
påsklovet. Rekommendationen innebär att så mycket av undervisningen som
möjligt ska vara närundervisning och att minst två tredjedelar av eleverna kan
närvara samtidigt i skolans lokaler. Barn- och skolnämnden beslutar därför att
elever i åk 8 (grundskola) ska ha fjärrundervisning under v. 14 och eleverna i åk
7 under vecka 15.

Det finns undervisande personal som kan bedriva undervisning genom
fjärrundervisning och det rör sig om äldre elever i åk 7 och 8, som bedöms
kunna tillgodogöra sig undervisningen på detta sätt. Skolorna kommer fortsatt
att ge de elever som har behov av särskilt stöd som inte kan tillgodoses vid
fjärrundervisning möjlighet att få sin undervisning i skolans lokaler. Särskild
dialog kommer att tas med vårdnadshavarna till elever med särskilt stödbehov
för att säkerställa barnets bästa. Vid samtal med ESKO är den samlade bilden att
fjärrundervisningen överlag fungerat bra, men inte fullt ut kan ersätta
närundervisning. Sammantaget anser barn- och skolnämnden att de senaste
rekommendationerna från Region Skånes smittskyddsläkare ska följas på det
sätt som framgår ovan under beslut.
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På barn- och skolnämndens vägnar

Barn- och skolnämndens presidium:

Mia Honeth
Barn- och skolnämndens ordförande

Fanny Johansson
Andre vice ordförande i barn- och skolnämnden

Mattias Horrdin
Förste vice ordförande i barnoch skolnämnden

Beslutet kommer att anmälas vid nästa nämndsammanträde.
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