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Stängning av skolenheten Danderyds gymnasium med 
beslut om fjärr- och distansundervisning  

Beslut 
1. Med undantag för vad som anges i punkten 2 nedan, beslutar utbild-

ningsnämnden att stänga gymnasieskolan vid skolenheten Dande-
ryds gymnasium från och med den 7 december 2020 till och med 
den 6 januari 2021. Detta beslut fattas med stöd av 2 § 4 förord-
ningen om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning 
av viss smitta, FUSS. 

2. Följande verksamheter och inslag i gymnasieskolan omfattas inte av 
beslutet ovan. 

a. Praktiska moment som inte kan skjutas upp 

b. Nationella prov 

c. Andra examinationer som inte går att genomföra på distans. 

d. Elever som är sårbara vid fjärr- eller distansundervisning 

3. Med stöd av 7 § FUSS beslutar utbildningsnämnden att eleverna 
inom kommunens gymnasieskola ska ges fjärr- eller distansundervis-
ning, beroende på förutsättningarna inom de olika programmen. 

4. Utbildningsnämnden bemyndigar rektor att besluta om formerna för 
fjärr- eller distansundervisningen utifrån förutsättningarna inom de 
olika programmen.  

5. Utbildningsnämnden bemyndigar rektor att i det enskilda fallet 
avgöra vilka enskilda elever som är sårbara vid fjärr- eller 
distansundervisning och därför ska ha närundervisning. 

6. När det är klarlagt i vilken omfattning distansundervisning har skett 
fattar utbildningsnämnden beslut enligt 7 § andra stycket FUSS om 
hur många undervisningstimmar undervisningen ska anses motsvara 
och om undervisningstiden ska avräknas mot den garanterade undervis-
ningstiden. 

7. Skollunch erbjuds inte under den tid gymnasieskolan är stängd och 
fjärr- eller distansundervisning sker. 

Detta beslut fattas av utbildningsnämndens ordförande med stöd av 6 kap. 
39 § kommunallagen och punkten 1.1.1 i utbildningsnämndens delegat-
ionsordning. 



 

DANDERYDS KOMMUN 
  

Delegationsbeslut 2 (3)

Datum Diarienummer 

 2020-12-04 UN 2020/1137 
Monica Renstig  

 

 

Skäl för beslutet 
Folkhälsomyndigheten beslutade den 3 december 2020 att rekommendera 
huvudmännen för gymnasieskolan att stänga denna verksamhet och besluta 
om fjärr- eller distansundervisning i enlighet med 7 § förordningen om 
utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta, 
FUSS. Rekommendationen om stängning omfattar inte 

 praktiska moment som inte kan skjutas upp, 
 nationella prov, 
 andra examinationer som inte går att genomföra på distans, 
 elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, 

och 
 elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning 

Gymnasiesärskolan omfattas inte av rekommendationen.  

Danderyds gymnasium har inte något introduktionsprogram eller 
språkintroduktion. 

Utbildningsnämnden bedömer att situationen i Danderyd är sådan att 
nämnden ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendation. Med stöd av 2 
§ 4 FUSS beslutar utbildningsnämnden därför att skolenheten Danderyds 
gymnasium ska stänga på det sätt som Folkhälsmyndigheten 
rekommenderar. Utbildningsnämnden beslutar vidare, i enlighet med 7 § 
FUSS, att elever ska ges fjärrundervisning (undervisning där läraren och eleven 
är åtskilda i rum men inte i tid) eller distansundervisning (undervisning där 
läraren och eleven är åtskilda i både rum och tid) utöver vad som är föreskrivet 
i 4 a kap. gymnasieförordningen (2010:2039).  

Utbildningsnämnden ser inte skäl att på annan grund i FUSS än rekommendat-
ion av Folkhälsomyndigheten, besluta om att stänga gymnasiesärskolan. Den 
förblir därmed öppen. 

Utbildningsnämnden bemyndigar rektor att besluta om hur fjärr- och 
distansutbildningen ska utformas utifrån vardera programs förutsättningar. 
Detsamma gäller att avgöra vilka enskilda elever som är sårbara vid fjärr- 
eller distansundervisning och som därför ska få närundervisning på plats på 
Danderyds gymnasium. 
 
I den mån distansundervisning kommer att ske, kommer utbildnings-
nämnden senare att, i enlighet med 7 § andra stycket FUSS, besluta om hur 
många undervisningstimmar undervisningen ska anses motsvara och om 
huvudmannen avser att avräkna undervisningstiden mot den garanterade 
undervisningstiden. 

Rätt till kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider i skollagen omfattar 
inte gymnasieskolor. Det finns inga krav på skolmåltider i frivilliga skol-
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former såsom gymnasieskolan. Utbildningsnämnden beslutar därför att det 
inte erbjuds skollunch under den tid som gymnasieskolan är stängd på Folk-
hälsomyndighetens rekommendation för att motverka spridning av det nya 
coronaviruset. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att skolenheter inom gymnasie-
skolan stängs från och med den 7 december 2020 och att fjärr- eller distans-
undervisning i stället ska anordnas. Det är idag den 4 december 2020. Detta 
gör att utbildningsnämndens beslut inte kan avvaktas till nämndens näst-
kommande sammanträde. Beslutet fattas därför av nämndens ordförande 
med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen och punkten 1.1.1 i utbildnings-
nämndens delegationsordning. 

 

 
Monica Renstig 
Utbildningsnämndens ordförande 
 
 
Expedieras 
Rektor vid Danderyds gymnasium 
Samtliga elever vid Danderyds gymnasium 
Målsmän för omyndiga elever vid Danderyds gymnasium 
Kommunstyrelsen 


