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Omväxlande när- och fjärrundervisning vid
Mörbyskolan och Fribergaskolan (högstadium) från
terminsstarten 2021 till och med den 29 januari 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.
A.
Från och med terminsstarten den 12 januari 2021 till och med den 29 januari
2021 ska högstadieskolorna Mörbyskolan och Fribergaskolan omväxlande
bedriva när- och fjärrundervisning för eleverna. Inriktningen är att närundervisningen per elev ska vara minst 50 procent under denna period.
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 vilka klasser/delar av klasser som ska fjärrrespektive 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.
Bakgrund
Rättsliga möjligheter att omväxlande bedriva när- eller fjärrundervisning

Den rättsliga grund som utbildningsnämnden kan använda för att minska
mängden elever som har närundervisning samtidigt när vårterminen 2021
startar är 7 § och 11 c §FUSS. Regeringen fattade beslut som möjliggör
detta den 8 januari 2021. Enligt regeringens beslut kan en skolhuvudman för
grundskolans högstadium omväxlande använda när- och fjärrundervisning
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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.
Ändringen omfattar inte grundsärskolans högstadium.
Situationen vid kommunens högstadieskolor och behov av åtgärder mot
smittspridning

Mörbyskolan och Fribergaskolan bedriver, med undantag för
språkundervisning i årskurs 6 samt modersmålsundervisning, enbart
högstadieverksamhet.
Höstterminen 2020 avslutades i förtid pga den höga smittspridningen i
Stockholms län. Inför terminsstarten 2021 finns inga rapporter om att läget
har förbättrats. Rektorerna vid de två skolorna beskriver att de primära
orsakerna till behovet att minska antalet närvarande elever är att skolornas
klasser är maximalt fyllda med elever samt att skolbyggnadernas utformning
medför svårigheter att tillgodose de behov som finns för att kunna hålla
avstånd och minska smittspridning.
Skäl för beslutet
En förutsättning för att 11 c § FUSS ska kunna tillämpas att det finns
gällande föreskrifter om att kommunen måste vidta åtgärder för att minska
smittspridning. Det gör det nu i form av Folkhälsomyndighetens föreskrifter
och allmänna råd om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer
för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-191.
Utbildningsnämndens riskanalys, baserad på rektorernas redogörelse, visar
att kommunen som skolhuvudman under terminsstarten behöver använda de
möjligheter som finns att minska antalet samtidigt närvarande elever vid
Mörbyskolan och Fribergaskolan.. Det räcker inte med andra åtgärder för att
bidra till att motverka den pågående smittspridningen av coronaviruset.
Utbildningsnämnden beslutar således att den ska använda möjligheten att
med stöd av 7 § och 11 c § FUSS besluta om delvis fjärrundervisning vid
Mörbyskolan och Fribergaskolan. För att åstadkomma en flexibilitet som
gör att verksamheten kan anpassas till smittläget delegerar nämnden till
rektor att besluta närmare om hur när- och fjärrutbildning ska kombineras.
Som inriktning gäller att eleverna ska ha minst 50 procent närundervisning
under perioden fram till den 29 januari 2021.
Det finns elever som av personliga skäl eller med hänvisning till undervisningens innehåll, helt eller delvis, behöver närundervisning även när deras
klass eller årskurs ska ha fjärrundervisning. Undantag för dessa elever
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beslutas lämpligen av rektor. Utbildningsnämnden delegerar därför till rektor att besluta om individuella undantag.
Regeringen beslutade om ändringen av FUSS den 8 januari 2021 (publicerad i regeringens rättsdatabas den 9 januari 2021) och vårterminen 2021
startar för eleverna vid Mörbyskolan och Fribergaskolan den 12 januari
2021. 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 utbildningsnämnden
Expedieras
Rektorerna vid Mörbyskolan och Fribergaskolan
Målsmän för eleverna vid Mörbyskolan och Fribergaskolan
Kommunstyrelsen för kännedom
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