En ändring i förordning (2020:115) ger
grundskolans högstadium möjlighet
att vidta fler åtgärder för att undvika
trängsel i kollektivtrafiken och
skollokalerna för att minska
smittspridning
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Åtgärder som redan har vidtagits
Regeringen har den 13 mars 2020 beslutat förordningen
(2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid
spridning av viss smitta. Regeringen har vid flera tillfällen beslutat
ändringar i förordningen (se SFS 2020:149, 2020:188, 2020:257,
2020:732 och 2020:957 samt regeringens förordningsmotiv Fm
2020:2, 2020:4, 2020:6, 2020:9 och 2020:10). Förordningen ger
huvudmän möjlighet att under vissa förutsättningar göra vissa
undantag från skollagens bestämmelser om utbildningens
utformning, omfattning och förläggning. Syftet är att ge huvudmän förutsättningar att säkra elevers rätt till utbildning trots
pandemin.
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Vad innebär ändringen i förordningen som
beslutades den 8 januari?
Den första ändringen 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.
Med att en skolenhet är öppen avses att
skollokalerna är öppna för eleverna.

Med högstadiet avses enligt skollagen
årskurs 7-9.
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Vad innebär ändringen i förordningen? forts.
Den andra ändringen innebär att en huvudman som håller en
grundskola öppen får, när det gäller högstadiet, göra vissa
undantag från skollagens bestämmelser om utbildningens
utformning, omfattning och förläggning 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.
Med att en skolenhet är öppen avses
att skollokalerna är öppna för eleverna.

Med högstadiet avses enligt skollagen
årskurs 7-9.
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Vilka skolformer berörs av ändringen i
förordningen?
Ändringen berör grundskolans högstadium. Dessa delar av
förordningen omfattar sedan tidigare också gymnasieskolan.
Förskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, fritidshem,
annan pedagogisk verksamhet och gymnasiesärskola berörs
inte av ändringarna.
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Vad innebär ändringen i förordningen? forts.
Det är t.ex. möjligt att kombinera närundervisning med fjärr- eller
distansundervisning om det behövs för att huvudmannen ska kunna
följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19.
Huvudmannen måste först ha konstaterat
att åtgärder inom ramen för det ordinarie
regelverket är otillräckliga innan undantag
får göras.

Det är huvudmannens och rektorns ansvar
att organisera verksamheten så att arbetssituationen blir rimlig för både lärare och
elever.

Huvudmannen bör överväga om det är
lämpligt att bedriva fjärr- eller distansundervisning med hänsyn till elevernas ålder,
mognad, olika förutsättningar och behov.

Vid val av undervisningsform ska också
beaktas att eleverna i grundskolan utan
kostnad ska ha tillgång till lärverktyg som
behövs för en tidsenlig utbildning.
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Är det en skyldighet för skolan att erbjuda fjärreller distansundervisning när skolan är öppen?
Det är viktigt att poängtera att den utökade möjligheten
till fjärr- och distansundervisning är just en möjlighet för
huvudmännen att tillförsäkra eleverna sin rätt till
utbildning, inte en skyldighet.
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Har eleverna fortsatt rätt till skolmåltider om det
bedrivs fjärr- eller distansundervisning?
Elevernas rätt till skolmåltider kvarstår. Om elever ges fjärreller distansundervisning vid sådana tidpunkter att de vissa
dagar inte är i skolan runt lunchtid kan huvudmannen t.ex.
erbjuda frysta måltider till elever som vill ha skolmåltider
även sådana dagar, så att de kan ta med sig måltiderna
från skolan de dagar de har närundervisning inför
kommande dagar med fjärr- eller distansundervisning.
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Förordningens giltighetstid

xx
Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Åtgärderna kan tillämpas under
förordningens giltighetstid, dvs.
11 januari 2021 – 30 juni 2021.
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