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Läsårsdata för elever i grundskolan, grundsärskolan och
gymnasiet 2020/2021
Förslag till beslut
Lärotider och lovdagar för de kommunala grundskolorna, den kommunala grundsärskolan och
kommunala gymnasiet för läsåret 2020/2021 fastställs.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Bakgrund
Skolförordningen och gymnasieförordningen reglerar ramarna för läsåret och skolarbetets
förläggning. Läsåret för grundskolan ska omfatta minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.
Läsåret för gymnasieskolan ska omfatta 40 veckor och ha minst 178 skoldagar och minst 12
lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det läggas ut högst fem studiedagar för personalen.
Läsåret ska starta i augusti och sluta i juni. Huvudmannen ska fastställa terminens början och
slut.1

Ärendebeskrivning
Grund- och grundsärskola
Följande start- och slutdatum för läsåret 2020/2021 föreslås för Värmdö kommuns
grundskolor och grundsärskola:
Höstterminen 2020
Höstterminens första dag: 19 augusti
Lov: 29 -30 oktober
Höstterminens sista dag: 18 december
Vårterminen 2021
Vårterminens första dag: 11 januari
Sportlov (vecka 9): 1 - 5 mars
Påsklov (vecka 14): 6 – 9 april

1

Skolförordningen (2011:85) kap 3.
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Lov vid Kristi Himmelsfärds dag: 14 maj
Läsåret slutar: 11 juni
Gymnasieskola
För gymnasiet föreslås höstterminens start mellan 12-25 augusti och vårterminens slut mellan
3-16 juni. Samma lovdagar som för grund- och grundsärskolan föreslås.
Utöver lovdagarna lägger skolorna ut fem studiedagar för planering och fortbildning av lärare.
Tre av studiedagarna används för att göra hela höstlovsveckan ledig för eleverna.

Bedömning
Läsåret är av stor vikt för planeringen av skolverksamheten både för skolans egen planering
och som information till elever och vårdnadshavare. Ett längre perspektiv där läsåret för
kommande år tidigt beslutas kan gynna planeringsarbetet. Förslaget innebär att läsåret för
grundskolan och grundsärskolan startar och slutar vid samma tidpunkt med gemensamma
lovdagar. För gymnasiet föreslås ett första och sista datum för läsårets start i augusti och för
avslutning i juni med samma lovdagar som grundskolan.
Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut har inga kända konsekvenser för ekonomin.
Konsekvenser för miljön

Förslag till beslut har inga kända konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Det gynnar den enskilde medborgaren att tidigt få information om när läsåret börjar, slutar
och när lovdagar infaller. Sedan länge följer Värmdö kommun Stockholms läsårstider vilket
underlättar planering samt skapar förutsägbarhet för kommunens medborgare.
Konsekvenser för barn

Det gynnar eleverna att tidigt få information om när läsåret börjar, slutar och lovdagar.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts genom samarbete mellan avdelning styrning och kvalitet och avdelning
förskola och skola där rektorerna har arbetat fram förslag till läro- och lovtider.

Sändlista för beslutsexpediering
Rektorer i kommunal regi
Placeringsteamet
Kommunikationsavdelningen
Personalavdelningen
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Pia Andersen
Chef kultur- och utbildningssektorn

Mats Lundström
Chef avdelning förskola och skola

