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Datum

Diarienummer

2020-03-17

BIN 2020/1058

Beslut om att hålla Söderslättsgymnasiet stängt
och övergå till fjärr- och distansundervisning
Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade den 13 mars 2020 om Förordning (2020:115) om utbildning
i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Förordningen gäller
från och med den 16 mars 2020 till den 30 juni 2021.
Bestämmelserna i förordningen får tillämpas om det behövs för att elever i
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska kunna tillförsäkras sin rätt till
utbildning enligt skollagen (2010:800), om
1. en huvudman har bedömt att en så stor andel av personalen vid en skolenhet är
frånvarande med anledning av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) att det under
viss tid inte går eller har gått att bedriva verksamheten och huvudmannen därför
håller eller har hållit skolenheten stängd,
2. en huvudman efter samråd med smittskyddsläkare håller eller har hållit en
skolenhet stängd som en åtgärd för att motverka spridning av det nya
coronaviruset,
3. en skolenhet ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat ska vara
avspärrat enligt smittskyddslagen (2004:168), eller
4. en huvudman, med anledning av en rekommendation från
Folkhälsomyndigheten som berör skolområdet, håller eller har hållit en eller flera
skolenheter stängda.
Förordningen medger undantag från bestämmelser om utbildningens utformning,
omfattning och förläggning. Om en skola måste hållas stängd finns till exempel
utökade möjligheter att erbjuda fjärr- och distansundervisning. När skolan öppnar
igen har huvudmannen även möjlighet att exempelvis förlänga skoldagar, förlänga
pågående läsår eller bedriva undervisning på lördagar, söndagar eller andra
helgdagar.
Folkhälsomyndigheten har den 17 mars 2020 gått ut med uppmaningen att
lärosäten och gymnasieskolor ska hållas stängda och gå över till
distansundervisning. Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation föreligger
behov för bildningsnämnden att besluta om att hålla Söderslättsgymnasiet stängt
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och övergå till fjärr- och distansundervisning. Eftersom ärendet är av brådskande
karaktär, och inte kan avvakta nämndens avgörande, hanteras det genom ett s.k.
brådskande ordförandebeslut i enlighet med bildningsnämndens
delegationsordning, punkt 16.1.
Enligt förordning (2020:115) får en huvudmans beslut med stöd av förordningen
inte överklagas.

Beslut
Bildningsnämndens ordförande beslutar, med stöd av delegationsordningen punkt
16.1,
att Söderslättsgymnasiet, enheterna S:t Nicolai och Bastionen, ska hållas stängt
från och med den 18 mars 2020,
att bildningsförvaltningen ska arbeta på följande sätt för att garantera
gymnasieelevernas rätt till utbildning:
1. Undervisning ska i första hand ske enligt ordinarie schema där både lärare
och elever är uppkopplade i realtid, där elev och lärare är åtskilda i rum
men inte i tid, så kallad fjärrundervisning.
2. Undervisning kan i andra hand ske där elev och lärare är åtskilda i både
rum och tid, så kallad distansundervisning. Distansundervisningen ska
sträva efter att motsvara den garanterade undervisningstiden i varje
ämne/kurs. Rektor säkerställer undervisningstiden i varje ämne/kurs och
rapporterar avvikelser till respektive utbildningschef, för att beslut ska
kunna tas om att ge eleverna den undervisningstid de eventuellt missar vid
ett senare tillfälle (punkt 4- 7).
3. Undervisning för åk 9 och det avslutande skolåret för gymnasiet ska, inom
ramen för punkt 1 och 2, prioriteras för att garantera deras
undervisningstid.
4. Endast i undantagsfall kan vissa ämnesområden eller delar av en kurs
flyttas till kommande terminer.
5. Endast i undantagsfall kan skoldagen förlängas, kommande termin eller vid
återgång till normala förhållanden.
6. Endast i undantagsfall kan terminen komma att förlängas, kommande
termin eller vid återgång till normala förhållanden.
7. Endast i undantagsfall kan undervisning komma att förläggas på helger,
kommande termin eller vid återgång till normala förhållanden.
att bildningsnämnden avser att avräkna undervisningstiden, dvs. fjärr- och
distansundervisningen, mot den garanterade undervisningstiden, samt
att beslutet om att hålla Söderslättsgymnasiet stängt inte omfattar
gymnasiesärskolan.
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Skickas till
Samtliga rektorer inom bildningsförvaltningen
Bildningsnämndens ledamöter och ersättare
Kommunstyrelsen och övriga nämnder

Beslutsunderlag
Förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid
spridning av viss smitta

Trelleborg den 17 mars 2020

Lars Mikkelä (M)
Ordförande bildningsnämnden

