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Tillfällig stängning av högstadium inom grundskolans
skolenheter och övergång till fjärr- eller
distansundervisning
Beslut
Med stöd av 2 § 2 och 7 § förordningen om utbildning på skolområdet och
annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta,
FUSS, beslutar utbildningsnämnden att stänga de delar av grundskolans
skolenheter vid Mörbyskolan och Fribergaskolan som utgör
högstadium och att eleverna i stället ska ha fjärr- eller distansundervisning.
Beslutet gäller resterande del av höstterminen 2020.
Rektor bemyndigas att besluta om eleverna ska ha fjärr- eller
distansundervisning.
Rektor bemyndigas att besluta om undantag för elever som av personliga
skäl behöver närundervisning.
Dessa beslut fattas av utbildningsnämndens ordförande med stöd av 6 kap.
39 § kommunallagen och punkten 1.1.1 i utbildningsnämndens
delegationsordning
Skäl för beslutet
Som en åtgärd för att motverka spridning av det virus som orsakar covid19 får en skolhuvudman efter samråd med smittskyddsläkare stänga en
grundskoleenhet helt eller delvis. Detta är reglerat i 2 § 2 förordningen om
utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning
av viss smitta, FUSS. Om en skolenhet har stängts med stöd av den
bestämmelsen får huvudmannen med stöd av 7 § FUSS besluta att elever
ska ges undervisning där läraren och eleven är åtskilda i rum men inte i
tid (fjärrundervisning), eller är åtskilda i både rum och
tid (distansundervisning), utöver vad som är föreskrivet i 5 a kap.
skolförordningen.
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Utbildningsnämnden har som huvudman för det offentliga skolväsendet i
Danderyd samrått med smittskyddsläkaren och därvid kommit fram till att
högstadiedelen inom kommunens grundskolor bör stängas, som en åtgärd
för att motverka den pågående smittspridningen av coronaviruset med
sjukdomen covid-19. Eleverna ska i stället ha fjärr- eller
distansundervisning. Detta ska gälla under resterande del av höstterminen
2020, det vill säga perioden 14 - 18 december 2020. Beslutet
berör Mörbyskolan och Fribergaskolan, där kommunen har
sin högstadieverksamhet. Respektive rektor avgör om det ska vara fjärreller distansundervisning utifrån förhållande på den enskilda skolan och
elevernas förutsättningar.
Det kan finnas elever som av personliga skäl behöver
närundervisning. Undantag för dessa elever beslutas lämpligen av rektor.
Utbildningsnämnden delegerar därför till rektor att besluta om individuella
undantag.
För att beslutet ska kunna få avsedda effekter måste det fattas idag den 11
december 2020. 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.
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Utbildningsnämndens ordförande

Expedieras
Rektorerna vid Mörbyskolan och Fribergaskolan
Målsmän för eleverna vid Mörbyskolan och Fribergaskolan
Kommunstyrelsen för kännedom
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