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Utbildningsstyrelsen

Lärotider och lovdagar för proVarmdos grund- och
grundsärskola, gymnasie- och gymnasiesärskola
Förslag till beslut
Utbildningsstyrelsen fastställer lärotider och lovdagar för proVarmdos grund- och
grundsärskola, gymnasie- och gymnasiesärskola för läsåren 2014/2015, 2015/2016 och
2016/2017.

Beslutsnivå
Utbildningsstyrelsen

Bakgrund
Skolans lärotider finns reglerade i respektive skolforms förordning. Grund- och
grundsärskolans lärotider finns i kapitel 3 i skolförordningen (2011:85). Enligt denna
ska grund- och grundsärskolans läsår omfatta minst 178 skoldagar och minst 12
lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det högst läggas ut fem studiedagar för lärare.
Gymnasieskolans och gymnasiesärskolans lärotider regleras i 3 kapitlet i
gymnasieförordningen (2010:2039). I dessa skolformer ska läsåret omfatta 40 veckor,
uppdelade på en höst- och en vårtermin. Läsåret ska omfatta minst 178 skoldagar och
minst 12 lovdagar. Utöver detta kan högst fem studiedagar för lärare läggas ut.
Läsåret ska starta i augusti och sluta i juni för respektive skolform.

Ärendebeskrivning
Läsårets uppbyggnad är av största vikt för planeringen av arbetsåret för både elever och
lärare. Ett längre perspektiv kan därför gynna detta arbete. Värmdö kommuns läsårstider
har p g a förenklande praktiska omständigheter, följt Stockholms stads beslutade datum.
Då Stockholms stad redan beslutat de datum som ska gälla tre läsår framöver, föreslår
proVarmdo därför att läsåren 2014/2015, 2015/2016 och 2016/2017 fastställs nu även
för Värmdö kommuns skolor.
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Förslaget innebär att läsåret startar och slutar vid samma tidpunkt med gemensamma
lovdagar för grundskolan och grundsärskolan. Förslagen för läsåren 2014/2015,
2015/2016 och 2016/2017 framgår av Bilaga 1.
För gymnasiet och gymnasiesärskolan finns ett förslag på ett första och sista datum för
läsårets start i augusti och för avslutning i juni. Samma lovdagar som gäller för
grundskolan föreslås. Förslagen framgår av Bilaga 2.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet har inga kända konsekvenser för ekonomin.
Konsekvenser för miljön

Ärendet har inga kända konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Ett fastställande av läsårens skol- och lovdagar är av största vikt för medborgarna att få
information om.

Bedömning
För att skolorna ska kunna planera sitt arbete och elever och föräldrar veta när t ex
lovdagar inträffar, behöver datum för skol- och lovdagar vara fastställda i förväg.
proVarmdo föreslår därför utbildningsstyrelsen att fastslå föreslagna lärotider för
respektive skolform för läsåren 2014-2017.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av proVarmdo
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