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Omväxlande när- och fjärrundervisning vid Danderyds
gymnasium från terminsstarten 2021 till och med den
19 mars 2021 för att begränsa antalet elever som
samtidigt är närvarande i skolenhetens lokaler
Beslut
Utbildningsnämnden fattar följande beslut med stöd av 11 c § och 7 § förordningen om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet
vid spridning av viss smitta, FUSS. Om Folkhälsomyndigheten förlänger
tiden för rekommendationen om hur gymnasieskolan bör vara stängd får
utbildningsnämnden då ta ställning till om ett nytt beslut om stängning i
enlighet med rekommendationen ska fattas i stället.
A.
Från och med terminsstarten den 11 januari 2021 till och med den 19 mars
2021 ska gymnasieskolan vid Danderyds gymnasium vara delvis stängd och
när- och fjärrundervisning bedrivas för eleverna i gymnasiets årskurs 1-3.
Det ska ske så att enbart elever i en eller två årskurser i taget har närundervisning.
Med närundervisning avses undervisning i skolenhetens lokaler. Med
fjärrundervisning avses undervisning där läraren och eleven är åtskilda i
rum men inte i tid.
B.
Utbildningsnämnden bemyndigar rektor att fatta följande beslut.
1. Rektor beslutar om vilken årskurs som har fjärr- respektive närundervisning vid vilka tidpunkter.
2. Rektor beslutar om undantag för elever som av personliga skäl eller
med hänvisning till undervisningens innehåll, helt eller delvis, behöver närundervisning när årskursen har fjärrundervisning.
--Dessa beslut fattas av utbildningsnämndens ordförande med stöd av 6
kap. 39 § kommunallagen och punkten 1.1.1 i utbildningsnämndens
delegationsordning.
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Bakgrund
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 gäller till och med den 6 januari 2021. Utbildningsnämnden beslutade den 4 december 2020 (delegationsbeslut) att följa
rekommendationen och stänga gymnasieskolan vid skolenheten Danderyds
gymnasium från och med den 7 december 2020. Följande verksamheter och
inslag i gymnasieskolan omfattade inte av beslutet:
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
Utbildningsnämnden beslutade samtidigt att de berörda eleverna vid Danderyds gymnasium skulle ges fjärr- eller distansundervisning, beroende på förutsättningarna inom de olika programmen.
Danderyd gymnasium hade dessförinnan precis hunnit börja ha växlande
när- och fjärrundervisning i syfte att minska trängseln vid skolan1. Den växlande undervisningen innebar att en årskurs i taget skulle ha närundervisning och övriga två då fjärrundervisning.
Rättsliga möjligheter att stänga ett gymnasium och bedriva fjärr- eller
distansundervisning

Det beslut som gör att det nu bedrivs fjärr- och distansundervisning vid
Danderyds gymnasium och att skolenheten är stängd baserar sig på en
rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Rekommendationen är den
rättsliga grunden för att kunna stänga skolenheten. Det går inte att stänga
skolenheten på annat sätt än vad som anges i rekommendationen, som till
exempel bestämma att stängningen ska vara en längre tid än till den 6 januari 2021.
Den rättsliga grund som utbildningsnämnden så här förväg kan använda för
att minska mängden elever som har närundervisning samtidigt när vårterminen 2021 startar är 11 c §FUSS. Enligt den kan en skolhuvudman för gymnasieskolan delvis stänga en sådan skolenhet om antalet elever som är samtidigt närvarande i skolenhetens lokaler behöver begränsas för att huvudmannen ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer
från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19. Med stöd av 7 §
FUSS kan huvudmannen då också besluta om fjärr- och distansundervisning

1

Beslut av utbildningsnämnden den 23 november 2020 (delegationsbeslut) med stöd av 11
c § och 7 § FUSS.
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Situationen vid Danderyds gymnasium och behov av åtgärder mot smittspridning

Rektorn vid Danderyds beskriver att situationen för personal på Danderyds
gymnasium är mycket ansträngd. De primära orsakerna är framförallt oron
kring trängsel, trängseln i sig, och ökad smitta i skolan.
Personalen har ägnat mycket tid till att förändra sin undervisning och examinationer från när- till distansundervisning och när gymnasiet nu är stängt
till den 6 januari 2020 finns det inte utrymme för att göra en ny planering
efter det datumet, om skolan fortsatt behöver vara stängd för att minska
smittspridningen. Lärarna har enligt kollektivavtal uppehåll i sin tjänstgöring mellan julavslutningen och skolstarten 11 januari och det behövs därför att utbildningsnämnden snarast fattar beslut om skolan ska vara öppen
eller delvis stängd med fjärrundervisning.
Skäl för beslutet
Av rektorns redogörelse följer att skolledningen och personalen behöver
veta redan nu innan julhelgerna vilka förutsättningar som råder när vårterminen börjar. Utbildningsnämnden bedömer därför att nämnden redan nu
måste besluta hur skolverksamheten ska bedrivas i inledningen av vårterminen.
Utbildningsnämnden delar därvid bedömningen att det behövs en flexibilitet
i att öka respektive minska andelen elever med distansundervisning löpande.
Ett skäl till denna flexibilitet kan vara att smittspridningen minskar i området och rektor behöver kunna om att försiktigt öka andelen elever med närundervisning.
Utbildningsnämnden beslutar således att den ska använda möjligheten att
med stöd av 11 c § FUSS delvis stänga skolenheten Danderyds gymnasium
och besluta om delvis fjärrundervisning. För att åstadkomma en flexibilitet
som gör att verksamheten kan anpassas till smittläget delegerar nämnden till
rektor att besluta närmare om hur när- och distansutbildning ska kombineras. Utgångspunkten ska dock vara, för att det ska finnas en förutsägbarhet,
att endera har eleverna årskursvis en vecka med fjärrundervisning följd av
två veckor med fjärrundervisning, eller så följs en veckas närundervisning
av en veckas fjärrundervisning. Det innebär att beroende på smittläget är en
eller högst två årskurser på plats samtidigt fram till två veckor efter sportlovet. Skulle det visa sig att smittspridningen ökar får utbildningsnämnden
överväga om skolan behöver stängas helt och övergå till fjärrundervisning
för alla årskurser samt under vilka förutsättningar det skulle kunna ske. För
att ge utrymme att bedöma effekterna av sportlovet behöver beslutet och
delvis stängning gälla till och med två veckor efter lovet.
Det finns elever som av personliga skäl eller med hänvisning till undervisningens innehåll, helt eller delvis, behöver närundervisning även när deras
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årskurs ska ha fjärrundervisning. Undantag för dessa elever beslutas lämpligen av rektor. Utbildningsnämnden delegerar därför till rektor att besluta om
individuella undantag.
Det återstår i princip två veckor till dess att höstterminen 2020 slutar. Skolledningen och personalen behöver besked så snart som möjligt om hur verksamheten ska bedrivas när vårterminen startar och kunna planera därefter.
Detta gör att utbildningsnämndens beslut inte kan avvaktas till nämndens
nästkommande sammanträde. Beslutet fattas därför av nämndens ordförande
med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen och punkten 1.1.1 i utbildningsnämndens delegationsordning.

Monica Renstig
Ordförande
Expedieras
Rektor vid Danderyds gymnasium
Samtliga elever vid Danderyds gymnasium
Målsmän för omyndiga elever vid Danderyds gymnasium
Kommunstyrelsen för kännedom
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