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Tjänsteskrivelse 

Tillfällig stängning och övergång till 
distans- och fjärrundervisning  
 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att: 
 
1. från och med den 8 mars 2021 till och med den 12 mars 2021 stänga Vallentuna 
gymnasium för undervisning i skolans lokaler, 
 
2. Undervisningen under den i punkten 1 angivna perioden övergår till distans- och 
fjärrundervisning. 
 
Tidigare beslut om kombination mellan när-, distans- och fjärrundervisning ersätts 
därmed under den ovan angivna perioden, men fortsätter därefter att gälla så länge 
utbildningsnämnden inte beslutar annat. 

Sammanfattning av ärendet 
Region Stockholm meddelade 2021-02-23 att regionens smittskyddsläkare 
rekommenderar gymnasieskolor att bedriva distans- eller fjärrundervisning under 
vecka 10 i syfte att bryta eventuella smittkedjor.  
 
Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verk-
samhet vid spridning av viss smitta, tillämpas och då även för att tillförsäkra 
elevernas rätt till utbildning enligt skollagen (2010:800). 
 
När en huvudman helt eller delvis stänger skolor på grund av någon av de 
anledningar som förordningen föreskriver, har huvudmannen möjlighet att erbjuda 
utbildning genom distansundervisning. Det innebär bland annat en möjlighet att i 
högre utsträckning ge eleverna hemuppgifter eller låta dem ta del av utbildningen 
genom olika digitala verktyg under tiden som skolan är stängd. Det är skolans rektor 
som leder och fördelar arbetet. 
 
Enligt Skolverket är utgångspunkten att distansundervisning, som sker under lärares 
ledning, ska räknas som undervisningstid. Även den tid som läraren introducerar 
elever till ett område och ger instruktioner till uppgifter som eleverna sedan arbetar 
med på egen hand, räknas som undervisningstid. Skolan har i det här fallet möjlighet 
att uppskatta den tid eleverna behöver lägga ner på arbete med uppgifter, som i 
normala fall skulle ha genomförts i klassrummet, och räkna också den tiden som 
undervisningstid.  
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Elever och lärare är oftast åtskilda inte bara i rum, utan även i tid, men kan arbeta 
tillsammans i realtid. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som delade 
dokument, videosamtal och chattar.  
  

Konsekvenser för eleverna 
Vid beslut om distans- och fjärrundervisning är det viktigt att Vallentuna kommun i 
egenskap av huvudman, tar hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. Det 
innebär att risker och dess konsekvenser identifieras och analyseras. Exempelvis 
beaktas elever i behov av särskilt stöd och elever som av fysiska, psykiska, sociala eller 
andra skäl är i behov av att delta i utbildningen i skolans lokaler. Analysen blir ett 
viktigt verktyg för att löpande utvärdera insatser kopplat till distans- och 
fjärrundervisningen samt att identifiera eventuella konsekvenser som inte redan 
förutsetts.  

Linda Hallén Malin Thengqvist 
Avdelningschef Verksamhetsutveckling Förvaltningsjurist 
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