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Läsårsdata för elever i grundskolan, grundsärskolan och
gymnasiet 2017/2018 och 2018/2019
Förslag till beslut
Lärotideroch lovdagarför de kommunalagrundskolorna,denkommunalagrundsärskolanoch
de kommunalagymnasieskolornaför läsåret2017/2018och 2018/2019fastställs.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Bakgrund
Skolförordningenoch gymnasieförordningenreglerar ramarna för läsåret och skolarbetets
förläggning.Läsåretför grundskolanska omfattaminst 178 skoldagaroch minst 12 lovdagar.
Läsåretför gymnasieskolanska omfatta 40 veckor och ha minst 178 skoldagaroch minst 12
lovdagar.Utöver skol- och lovdagarnafår det läggasut högstfem studiedagarför personalen.
Läsåretska startai augustioch sluta i juni. Huvudmannenska fastställaterminensbörjan och
slut.1

Ärendebeskrivning
Grund - och grundsärskola

Följandestart- och slutdatumför läsåret2017/2018och 2018/2019föreslåsför Värmdö
kommunsgrundskoloroch grundsärskol
a:
Läsåret 2017/2018
Höstterminen22 augustitill 22 december2017
Höstlov vecka44 (varavlovdagar2-3 november)
Vårterminen9 januaritill 13 juni 2018
Sportlov vecka9: 26 februari - 2 mars
Påsklovvecka15: 3-6 april
Lovdag30 april
Lovdagvid Krist Himmelsfärd11 maj
Läsåret 2018/2019
Höstterminen22 augustitill 21 december2018
Höstlov vecka44 (varavlovdagar1-2 november)
1

Skolförordningen(2011:85)kap 3, gymnasieförordning(2010:2039),kap 3.
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Vårterminen 8 januari till 12 juni 2019
Sportlov vecka 9: 25 februari - 1 mars
Påsklov vecka 16: 15-18 april
Lovdag vid Kristi Himmelsfärd 31 maj
Gymnasieskola

För gymnasiet föreslås ett första och sista datum för läsårets start i augusti och för avslutning i
juni. Samma lovdagar som för grund- och grundsärskolan föreslås.
Läsåret 2017/2018
Höstterminen 11-23 augusti till 22 december 2017
Höstlov vecka 44 (varav lovdagar 2-3 november)
Vårterminen 9 januari till 1-14 juni 2018
Sportlov vecka 9: 26 februari - 2 mars
Påsklov vecka 15: 3-6 april
Lovdag 30 april
Lovdag vid Krist Himmelsfärd 11 maj
Läsåret 2018/2019
Höstterminen 14-27 augusti till 21 december 2018
Höstlov vecka 44 (varav lovdagar 1-2 november)
Vårterminen 8 januari till 3-17 juni 2019
Sportlov vecka 9: 25 februari - 1 mars
Påsklov vecka 16: 15-18 april
Lovdag vid Kristi Himmelsfärd 31 maj
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 två läsårs
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 för grundskolan.
Ekonomiska konsekvenser

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

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

Det har stor vikt för den enskilde medborgaren att få information om när läsåret börjar, slutar
och lovdagar.
Konsekvenser för barn
Det har stor vikt för barnet 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 läro- och lovtider. Förslaget till
beslut om nya läsårsdata behandlades i samverkansmöte 2016-10-06 i enlighet med gällande
samverkansavtal.

Sändlista för beslutsexpediering
Rektorer i kommunal regi
Skolskjutssamordnare
Kommunikationsavdelningen
Personalavdelningen

Pia Andersen
Chef kultur- och utbildningssektorn

Mats Lundström
Chef avdelningen förskola och skola

