Gemensam regional inriktning

Distansundervisning i gymnasie- och
vuxenskolan maa ökad smittspridning
Antagen av inriktande forum 2020-11-23

Bakgrund och avsedd effekt
Varför behövs en gemensam inriktning gällande distansundervisning i Stockholms län?
• Huvudmännen för länets gymnasieskolor och vuxenutbildning (26 kommuner och fristående huvudmän) tillämpar olika stor
andel distansundervisning i detta skede av pandemin. Tydliga rekommendationer från regional och nationell nivå saknas. Syftet
med inriktningen är att skapa ett gemensamt förhållningssätt i en betydelsefull fråga som påverkar smittspridningen.
• Inriktningen syftar också till skapa ett budskap till invånare om att samhället hanterar pandemin på ett likartat sätt.

Den avsedda effekten med nedanstående inriktning är:
• Att minska trängseln och därmed risken för smittspridning i skollokaler och i kollektivtrafiken under transport till och från
skolan.
• Prioritering de grupper som har störst behov av närvaro

Samordnad kommunikation är en integrerad del av den gemensamma hanteringen och säkerställs genom
regelbunden kommunikationssamverkan i SSRs kommunikatörsnätverk
Inriktningen gäller från och med att beslutet är fattat till och med sportlovet 2021 och kan förlängas eller
förkortas vid behov.
Inriktningarna har föredragits och antagits av inriktande forum Samverkan Stockholmsregionen (datum)

Nulägesbeskrivning distansundervisning
Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta

• De flesta svarande bedömer att de har mellan 20-60% distans undervisning i nuläget.

• Det är vanligare att ha distans/fjärrundervisning i vuxenutbildning än i gymnasieskolor
• Ett fåtal svarande bedömer att de inte har någon undervisning eller att de inte har skolor i sitt område och att
frågan är därför inte relevant
• Ett flertal beskriver att de genomför distansundervisning och har kapacitet att utöka detta

• Önskemål: Om ett principbeslut om distansundervisning ska tas så önskas att det är utformat så att
skolan/huvudmannen har frihet att göra en lokal tolkning utifrån de lokala förutsättningarna

• Huvudmännen/utförarna bedömer det viktigt att fortsätta erbjuda lunch till elever.

Gemensam inriktning:
Distansundervisning i gymnasie- och vuxenskolan
• Kommun genomför minst 20%* av distansundervisning för skolor i egen regi på gymnasie- och
vuxenskolan (sammantaget i kommunen).
• Kommunalförbundet Storsthlm stödjer en dialog med fristående huvudmän som verkar inom
regionen att nå samma nivå.
• Kommunen arbetar för att underlätta för elever och lärare för att kunna bedriva ytterligare
arbete/undervisning på distans om detta bedöms vara lämpligt.
• Kommunen möjliggör att de elever med störst behov (elever/vuxenstuderande med särskilda
behov och därefter sistaårsstudenter) av fysisk undervisning ges detta. Samt fortsätter att arbeta
aktivt med att smittsäkra den verksamhet som genomförs på plats.
• I de fall beslut fattas som bedöms i avvika från ovanstående i väsentlig omfattning eller bedöms
påverka eller öka belastningen på någon eller några andra aktörer så kommuniceras detta till
övriga aktörer enligt tidigare överenskommelse.
*20% är en kompromiss
bland länets aktörer

