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Tjänsteskrivelse 

Distansundervisning inom  

vuxenutbildning 
 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godta de riktlinjer för utförare som framtagits av Kunskapscentrum 

Nordost (KCNO) och som är utformade i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

 

- Beslutet träder ikraft omedelbart och gäller så länge riktlinjerna överensstämmer med Folkhälso-

myndighetens rekommendationer. 

 

- Vid förändring av Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska ett nytt beslut fattas efter samråd 

med KCNO.   

Ärendet i korthet 
Den 29 maj informerar Folkhälsomyndigheten (FHM) att myndigheten beslutat att dra tillbaka re-
kommendationen om distansundervisning, gällande från och med den 15 juni. FHM sammanfattar 

beslutet med att barn och unga inte driver spridningen av covid-19 och personal inom skola och 

barnomsorg insjuknar inte oftare än andra yrkesgrupper.  

 

Högskolor, universitet, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola och annan utbildning som riktas 

mer mot vuxna studenter hänvisas till de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som 

gäller för övriga samhället. Det kan till exempel innebära att man håller distansundervisning när så 

är möjligt, som för teoretiska moment, men återupptar undervisning på plats i lokalerna för prak-

tiska moment. 

 

Ytterst är det upp till huvudmannen att på det sätt som bäst passar verksamheten bidra till att mini-

mera smittspridning. I samband med detta har KCNO, i egenskap av kommunal huvudman, medde-

lat hur utförare ska förhålla sig till dessa rekommendationer samt hur utövarna ska agera utifrån 

planering och genomförande av risk- och konsekvensanalys (se bilaga). 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse 2020-06-09, Distans- och fjärrundervisning för vuxenutbildning 

2. Underlag för distans- och fjärrundervisning för utövare inom KCNO 

 

 

Susanna Falk Linda Hallén 
Utbildningschef  Avd.chef Verksamhetsutveckling  

______________________  

Ska expedieras till 

Akten 
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Distans- och fjärrundervisning för  
utövare inom KCNO 
Bakgrund 
Den 29 maj informerar Folkhälsomyndigheten (FHM) att myndigheten beslutat att 
dra tillbaka rekommendationen om distansundervisning, gällande från och med den 
15 juni.  
 
Beslutet grundar sig i en sammanställning av statistik, det aktuella kunskapsläget om 
covid-19 för barn och ungdomar samt studier som utvärderar effekter av skolstäng-
ningar i samband med smittspridning. Sammanfattningsvis visar resultaten att barn 
och unga under 19 år utgör en mycket liten andel av bekräftade covid-19-fall. De visar 
också att personal som barnskötare, förskollärare, grundskollärare, fritidspedagoger, 
gymnasielärare, övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens och elevassi-
stenter inte har diagnosticerats med covid-19 i högre utsträckning än andra yrkes-
grupper samt att skolstängningar historiskt sett inte haft någon avgörande betydelse 
för att dämpa smittspridning i samhället.  

Rekommendationer för vuxenutbildning 
Från och med den 15 juni öppnas det upp för fysisk undervisning inom gymnasiesko-
lan, vuxenutbildning och högre utbildning. För dessa utbildningsformer hänvisas 
framöver till de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för öv-
riga samhället. Vad som i varje enskilt fall är ett lämpligt sätt att följa de gällande 
allmänna råden är upp till huvudmannen att avgöra. I samband med detta har Kun-
skapscentrum Nordost (KCNO), i egenskap av kommunal huvudman, meddelat hur 
utförare ska förhålla sig till dessa rekommendationer. 

Utgångspunkt 
Länets kommuner har gemensamt beslutat att undervisning som startar i augusti 
fortsatt ska ha ett distans-/fjärrupplägg som grund. Skolans rektor ges dock möjlig-
heten att planera för att delar av undervisning bedrivs på plats i skolans lokaler, ex-
empelvis genomförande av praktiska moment inom yrkesutbildningar, examinations-
uppgifter eller handledning/undervisning för mindre grupper av elever. 
 
Planering och risk- och konsekvensanalys 
Varje skola ska lokalt ta fram två preliminära planeringar: 

 
1. en för hel eller delvis återgång till klassrum under hösten 
2. en för fortsatt distansundervisning resten av året, inklusive vilka åtgärder 

som skolan behöver vidta för att stödja de elever som har svårigheter med att 
klara av undervisningsformen.  
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Vid den till augusti delvisa återgången till ordinarie undervisning behöver rektor på  
respektive skolenhet också ansvara för att genomföra en risk- och konsekvensanalys, 
exempelvis gällande påverkan på arbetsmiljön för medarbetarna, analys av de re-
kommendationer som finns och de risker som det kan innebära samt hur smittsprid-
ningen ser ut. Dessa planeringar och riskanalyser förvaras lokalt på skolan och ska 
inte skickas in till huvudmannen. 
 
Vid återgången blir det även viktigt med en nära dialog med huvudmannen så att 
korrekt information finns tillgänglig centralt för eleverna. 
 
Åtgärder mot smittspridning  
Varje utförare ska följa FHM rekommendationer för minskning av smittspridning. I 
största möjliga utsträckning ska utföraren vidta följande åtgärder i inomhusmiljö och 
vid social samvaro:  
 

• öka avståndet mellan sittplatser i föreläsnings- eller seminarielokalen, matsa-
len, caféet och andra utrymmen, 

• undvik både planerade och spontana större samlingar av studenter i exem-
pelvis matsalen, entrén, aulan, examinations- eller föreläsningssalen,  
 

• undvik aktiviteter och moment som inkluderar närkontakt, exempelvis i prak-
tiska kurser, 
 

• se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och 
pappershanddukar,  
 

• placera ut handsprit på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och 
vatten, till exempel i entréer och caféer, 
 

• städa lokalerna, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag 
och räcken minst en gång om dagen. Använd milt alkaliskt allrengöringsme-
del. Se till att toaletternas papperskorgar töms regelbundet. 
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