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Förlängning av tidigare beslut om omväxlande när- 
och fjärr- eller distansundervisning vid Danderyds 
gymnasium för att begränsa antalet elever som 
samtidigt är närvarande i skolenhetens lokaler  

Beslut 

Följande beslut fattas med stöd av 11 c § och 7 § förordningen om 

utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning 

av viss smitta, FUSS.  

A. 

Från och den 12 april och till och med den 23 april 2021 ska gymna-

sieskolan vid Danderyds gymnasium vara öppen men bedriva växelvis när- 

och fjärr- eller distansundervisning för eleverna i gymnasiets årskurs 1-3. 

Det ska ske så att enbart elever i en eller två årskurser i taget har närunder-

visning.  

Med närundervisning avses undervisning i skolenhetens lokaler. Med  

fjärrundervisning avses undervisning där läraren och eleven är åtskilda i 

rum men inte i tid. Vid distansundervisning är läraren och eleverna åtskilda i 

både rum och tid. 

B. 

Rektor bemyndigas att fatta följande beslut. 

1. Rektor beslutar om vilken årskurs som har när- respektive fjärr- eller 

distansundervisning vid vilka tidpunkter.  

2. Rektor beslutar om annan undervisning än närundervisning ska bed-

rivas som fjärr- eller distansundervisning. 

3. Rektor beslutar om undantag för elever som av personliga skäl eller 

med hänvisning till undervisningens innehåll, helt eller delvis, behö-

ver närundervisning när årskursen har fjärr- eller distansundervis-

ning. 

C.  

Om undervisning kommer att ha bedrivits som distansundervisning kommer 

utbildningsnämnden senare besluta hur många undervisningstimmar under-

visningen ska anses motsvara och om utbildningsnämnden avser att avräkna 

undervisningstiden mot den garanterade undervisningstiden 

Detta beslut fattas av bildningsdirektören med stöd av utbildningsnämndens 

beslut den 3 februari 2021, § 6. 
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Omprövning av detta beslut kan ske vid nya rekommendationer från 

Folkhälsomyndigheten och Regeringen.  

Skäl för beslutet 

Danderyds gymnasium har under perioden 22 mars – 1 april 2021 

omväxlande när-, fjärr och distansundervisning och därefter har eleverna 

påsklov.  

Folkhälsomyndigheten har den 25 mars 2021 meddelat att tidigare 

rekommendation om delvis fjärr- och distansundervisning för 

gymnasieskolan upphör att gälla efter den 1 april 2021.  

Det är dock upp till varje huvudman att planera hur undervisningen ska 

bedrivas och det finns fortfarande möjligheter att anpassa planeringen 

utifrån den situation som råder lokalt och regionalt. Läget avseende 

smittspridning har förbättrats något men inte tillräckligt för att öppna 

Danderyds gymnasium helt efter påsklovet. 

Situationen för personal på Danderyds gymnasium är fortsatt ansträngd. De 

primära orsakerna är framförallt oron kring trängsel, trängseln i sig, och 

pågående smitta i skolan. Växelvis när- och fjärr- eller distansundervisning 

är önskvärt för elevernas inlärning och ger samtidigt verktyg för att hantera 

frågorna kring trängsel.  

Utbildningsnämnden beslutade den 3 februari 2021 (§6) att delegera 

beslutanderätten om att ändra undervisningsformer för att begränsa 

smittspridningen, till bildningsdirektören. 

 

 

 

 

Kent Henningson 

Bildningsdirektör 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Rektor vid Danderyds gymnasium 

Samtliga elever vid Danderyds gymnasium 

Målsmän för omyndiga elever vid Danderyds gymnasium 

Kommunstyrelsen för kännedom 


