Delegationsbeslut

Tyresö kommun

2020-11-04

Diarienummer
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Ordförandebeslut om delvis fjärr- och/eller
distansundervisning vid skolenheterna Tyresö
gymnasium och Tyresö gymnasiesärskola
Beslut
1. Med stöd av 11b § förordningen (2020:115) om utbildning på
skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss
smitta, kommer undervisningen på Tyresö gymnasium och Tyresö
gymnasiesärskola ges delvis via fjärr- och/eller distansundervisning.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden delegerar till rektor för
Tyresö gymnasium och Tyresö gymnasiesärskola att, var för sig och för
sina respektive verksamheter, besluta om formerna för fjärr- och
distansundervisningen utifrån förutsättningarna inom de olika
programmen och utbildningarna. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden delegerar till rektor för Tyresö gymnasium
och Tyresö gymnasiesärskola att besluta om formerna för en delvis
stängning. Vid rektors förhinder omfattas även överordnade chefer
inom Barn- och utbildningsförvaltningen av denna delegation.
3. Om distansundervisning enligt ovan kommer att vara aktuellt fattar
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut enligt 7 § andra stycket
i förordning 2020:115 om hur många undervisningstimmar
undervisningen ska anses motsvara och om undervisningstiden ska
avräknas mot den garanterade undervisningstiden.

2 (3)

4. Ovanstående punkter gäller från och med 4 november 2020 och längst
till och med 18 december 2020.

Christoffer Holmström
Ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Tyresö kommun
Undertecknad har fattat beslut med stöd av gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens delegationsordning beslutad 2020-08-27 § 41.
Tyresö 2020-11-04

Skäl för beslutet
Det nya Coronaviruset med sjukdomen Covid-19 klassades den 11 mars 2020
som en pandemi av Världshälsoorganisationen, WHO. Folkhälsomyndigheten
anger på sin hemsida att risken för smittspridningen i samhället i Sverige
bedöms vara mycket hög. Folkhälsomyndigheten beslutade den 29 oktober
2020 om skärpta allmänna råd i Stockholms län. De skärpta allmänna råden
syftar till dämpa spridningstakten av Covid-19.

Tyresö gymnasieskola och Tyresö gymnasiesärskola
En delvis stängning av skolenhet Tyresö gymnasium och Tyresö
gymnasiesärskola i Tyresö kommun samt en omställning till fjärr- och/eller
distansundervisning sker i enlighet med förordning 2020:115. Beslutet grundar
sig på en sådan rekommendation från Folkhälsomyndigheten som avses i 2 §
punkt 4. Bestämmelserna i förordningen får tillämpas om det behövs för att
elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska kunna tillförsäkras sin rätt
till utbildning enligt skollagen (2010:800), om en huvudman med anledning av
en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som berör skolområdet, håller
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eller har hållit en eller flera skolenheter stängda eller delvis stängda, enligt 2 §
punkt 4.
Enligt 7 § i förordning 2020:115 får en huvudman för gymnasieskola besluta att
elever ska ges undervisning där läraren och eleven är åtskilda i rum men inte i
tid, eller är åtskilda i både rum och tid, utöver vad som är föreskrivet i 4 a kap.
gymnasieförordningen (2010:2039). Om läraren och eleven vid undervisningen
är åtskilda både i rum och tid ska huvudmannen besluta hur många
undervisningstimmar undervisningen ska anses motsvara, om huvudmannen
avser att avräkna undervisningstiden mot den garanterade undervisningstiden.
Fjärrundervisning innebär att undervisningen är interaktiv och sker i realtid
genom att man använder informations- och kommunikationsteknik där elever
och lärare är åtskilda i rum men inte i tid, enligt 1 kap. 3 § skollagen (2010:800).
Begreppet distansundervisning definieras inte i skollagen. Distansundervisning
kan vara såväl analog som digital. Elever och lärare är oftast åtskilda, men kan
arbeta tillsammans i realtid eller till exempel med uppgifter som ska göras inom
utsatt tid. Elever och lärare använder ofta gemensamma ytor som delade
dokument, videosamtal och chattar. 1
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https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/fjarrundervisning

