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Yttrande över pr omem oria om co vid -19-lag
Dnr S2020/09214

Skolverkets synpunkter

Skolverket har ombetts att yttra sig över promemorian covid -19-lag. Skolverket
har inget att anföra eller tillägga i sak till promemorians förslag, dock vill
myndigheten understryka vikten av att vid en proportionalitetsbedömning väga in
elevers rätt och möjlighet till utbildning. Skolverket ser att begränsningar i
tillträde till platser för fritids- eller kulturverksamhet, såsom t.ex. bibliotek och
simhallar, och kollektivtrafik kan påverka detta.

Skolverket vill här särskilt framhålla badhus och kollektivtrafik. Badhusen är
väsentliga för möjligheten för skolor att bedriva simundervisning.
Simundervisning ingår bland annat i det centrala innehållet i kursplanen för idrott
och hälsa i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan. Att kunna simma ingår i
kunskapskraven för betyg i årskurs 6 och 9 och ett godkänt betyg är därmed
avhängigt detta. Vidare är kollektivtrafiken, vilket också promemorian tar upp, av
yttersta vikt för att både lärare och elever ska kunna ta sig till undervisningen i
skolan, till arbetsplatsförlagt lärande eller till annan undervisning. För vissa elever
kan kollektivtrafiken således vara avgörande för att kunna fullgöra sin skolplikt
eller att ta del av utbildning.

Vid införandet av en covid – 19-lag anser Skolverket att regeringen bör se över
förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk
verksamhet vid spridning av viss smitta. I förordningen regleras bland annat vissa
åtgärder som en huvudman för utbildning kan ta till för att kunna följa
föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten
som avser sjukdomen covid-19. Det kan finnas behov av att se över förordningen
för att huvudmän ska kunna vidta åtgärder med anledning av beslut som fattats av
regeringen.
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På Skolverkets vägnar 

 
 

Joakim Feldt 
Avdelningschef 

Lisa Ahlström 
Jurist 

 

I ärendets slutliga handläggning har även verksamhetscontroller Anders Lindquist 
deltagit. 


	Skolverkets synpunkter

