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Stängning av gymnasieskoleverksamheten vid 
Danderyds gymnasium och övergång till fjärr- och eller 
distansundervisning under perioden 24 januari – 4 
februari 2022 

Beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar med stöd av 2 § första stycket 2 för-

ordningen om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid sprid-

ning av viss smitta (FUSS) att stänga gymnasieskolverksamheten vid 

Danderyds gymnasium från och med den 24 januari 2022 till och 

med den 4 februari 2022. 

2. Med stöd av 7 § första stycket FUSS beslutar utbildningsnämnden 

att eleverna ska ges fjärr- eller distansundervisning, beroende på  

förutsättningarna inom de olika skolämnena. 

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. 

3. Om undervisning kommer att ha bedrivits som distansundervisning 

kommer utbildningsnämnden senare besluta hur många undervis-

ningstimmar undervisningen ska anses motsvara, om utbildnings-

nämnden avser att avräkna undervisningstiden mot den garanterade 

undervisningstiden 

Detta beslut fattas av bildningsdirektören med stöd av utbildningsnämndens 

beslut den 3 februari 2021, § 6. 

Skäl för beslutet 

Enligt 2 § första stycket 2 FUSS får utbildningsnämnden som huvudman för 

de kommunala skolorna efter samråd med smittskyddsläkare besluta att 

hålla en skolenhet stängd eller delvis stängd som en åtgärd för att motverka 

spridning av det virus som orsakar covid-19.  

Om skolenheten hålls stängd av denna anledning får utbildningsnämnden 

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 skollagen och skolförordningen. Detta framgår av 7 § första 

stycket FUSS. Av andra stycket samma paragraf följer att om läraren och 

eleven vid undervisningen är åtskilda både i rum och tid (distansundervis-

ning) ska utbildningsnämnden besluta hur många undervisningstimmar 

undervisningen ska anses motsvara, om utbildningsnämnden avser att 

avräkna undervisningstiden mot den garanterade undervisningstiden. 
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Vid Danderyds gymnasium är frånvaron till följd av smittspridningen av 

coronaviruset så omfattande att en betydande andel av både lärare och 

elever inte kan delta i verksamheten. Vid samråd med smittskyddsläkaren 

har denne bedömt att frågan om att stänga skolenheten för att motverka fort-

satt spridning får bedömas lokalt. Med hänvisning till den stora frånvaron på 

grund av smittspridningen beslutar utbildningsnämnden att gymnasieverk-

samheten vid Danderyds gymnasium ska hållas stängd och att undervisning 

ska ske som fjärr- och/eller distansundervisning. Vilken form det ska vara 

för de olika skolämnena avgör rektor inom ramen för sitt ansvar att leda 

verksamheten vid Danderyds gymnasium. Verksamheten vid gymnasie-

särskolan omfattas inte av beslutet. Den är således fortsatt öppen. 

Om distansundervisning genomförs ska huvudmannen också besluta om 

avräkning mot den garanterade undervisningstiden ska ske och i så fall om 

hur många undervisningstimmar som ska räknas av. Detta beslut kommer 

utbildningsnämnden att fatta senare. 

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

beslutanderätten om att ändra undervisningsformer för att begränsa smitt-

spridningen, till bildningsdirektören. 
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Expedieras 

Rektor vid Danderyds gymnasium 

Myndiga elever vid Danderyds gymnasium 

Vårdnadshavare för omyndiga elever vid Danderyds gymnasium 

Kommunstyrelsen 

Berörda fackföreningar 


