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John Brogård, rektor, deltar på distans 
Camilla Persson, rektor, deltar på distans 

Uno Johansson 

Kommunkontoret i Båstad, 2021-01-08 

Unp-nansson 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 

2021-01-08 

Från och med 2021-01-08 till och med 2021-01-29 

Kommunhuset i Båstad 

t 

Sida 

1 av6 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-01-08 

Innehållsförteckning 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-08 

UN § 1 Dnr UN 000013/2021- 900 
Val av justeringsperson 

UN § 2 Dnr UN 000014/2021 - 900 
Godkännande av dagordning 

UN § 3 Dnr UN 000191/2020 - 600 

Sida 

2 av6 

Verksamhetsförändring i samband med följder av coronaviruset- fjärrundervisning årskurs 7-9 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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UN§ 1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-01-08 

Dnr UN 000013/2021 - 900 

Val av justeringsperson 

Beslut Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar: 

1. Uno Johansson (C) utses till justeringsperson. 

Sida 

3 av6 

2. Protokollet justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet. 

Beskrivning av ärendet Justering av protokollet ska ske samtidigt av ordförande och justerare på dag 
och tid som utskottet beslutar vid varje sammanträde. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-08 

UN§ 2 DnrUN 000014/2021- 900 

Godkännande av dagordning 

Beslut Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

usterandes si naturer 

Sida 

4av6 

Utdra sbes rkande 



~ BÅSTADS 
M KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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Beslut 

UN § 3 DnrUN 000191/2020 - 600 

Verksamhetsförändring i samband med följder av 
coronaviruset - fjärrundervisning årskurs 7-9 

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar: 

1. Årskurserna 7-9 övergår till fjärrundervisning från och med måndagen den 
11 januari till och med den 24 januari 2021. Undervisningen fortgår därmed 
men i förändrade former. 

2. Samtliga elever med behov av undervisning på respektive skola ska 
erbjudas detta. 

3. Hänsyn ska tas till vårdnadshavares önskemål. 

4. Skolskjuts ska fortsatt erbjudas. 

5. Måltider ska erbjudas de elever som fjärrundervisas. 

6. Beslutet omfattar inte grundsärskola och specialskola. 

7. Kostnader i samband med åtgärder relaterade till coronaviruset som ligger 
under aktuell period ska särredovisas. 

8. Beslutet översänds till kommunstyrelsen för kännedom 

Beskrivning av ärendet Torsdagen den 7 januari 2021 meddelade utbildningsministern planerade 
förändringar i förordningen 2020:115, vilken ger grundskolans högstadium 
möjlighet att i undantagsfall bedriva fjärrundervisning. 
Åtgärden ska endast vidtas när åtgärder inom ordinarie regelverk är uttömda. 
Huvudregeln är närundervisning. Vid fjärrundervisning följer eleverna 
ordinarie schema både vad avser klockslag och ämne. 
Vid Länsstyrelsens samverkanskonferens samma dag uttryckte Smittskydd 
Skåne en rekommendation till samtliga Skånes kommuner med anledning av 
det aktuella smittläget i regionen, att årskurserna 7-9 övergår till 
fjärrundervisning under perioden 11- 24 januari. 
Rektorerna på Strandäng och Förslövs skolor bedömer att verksamheten skulle 
klara denna anpassning men ser också att kommer innebära stora utmaningar 
för elever, vårdnadshavare och lärare. 
För en ungdom kan det vara en utmaning att gå från en tre veckor lång ledighet 
till fjärrundervisning utan att ha mött lärare och skola för att för att förbereda 
sig för undervisning i förändrad form. Stödet till eleverna måste därför 
utformas på ett sådant sätt att signalen om skolgång är tydlig. 
Med anledning av detta bör beslutet anpassas på ett sådant sätt att 
undervisning på plats på de båda skolorna möjliggörs för att säkerställa 
elevernas rätt till utbildning. 
Rätten till skolskjuts och måltider kvarstår. Planering för att säkerställa detta 
pågår. 
Bestämmelsen omfattar inte grundsärskola och specialskola. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Inga-Britt Henriksson, skolchef, daterad 2021-01-07. 

Föredragande Inga-Britt Henriksson, skolchef, Eva Hugosson, tf. bitr. skolchef, Camilla 
Persson, rektor och John Brogård, rektor, föredrar ärendet. 

Yrkanden Susanne Jung (M) yrkar att det framgår även bland beslutspunkterna att 
bestämmelsen inte omfattar grundsärskola och specialskola. 
Helena Stridh (BP) yrkar bifall till tilläggsyrkandet ovan. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Susanne Jungs m.fl. tilläggsyrkande och 
finner att detta bifalls. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2021-01-07 

Handläggare: Inga-Britt Henriksson 

Dnr: UN 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Till: Utbildningsnämndens arbetsutskott 

Förslag avseende uppdrag i samband med Coronapandemin årskurs 7-9 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar: 

1. Årskurserna 7-9 övergår till fj än·undervisning från och med måndagen den 11 januari 
till och med den 24 januari 2021. Undervisningen fortgår därmed men i förändrade 
fo1mer. 

2. Samtliga elever med behov av undervisning på respektive skola ska erbjudas detta. 
3. Hänsyn ska tas till vårdnadshavares önskemål. 
4. Skolskjuts ska fortsatt erbjudas. 
5. Måltider ska erbjudas de elever som fjärrundervisas. 
6. Kostnader i samband med åtgärder relaterade till coronaviruset som ligger under ak

tuell period ska särredovisas 
7. Beslutet översänds till kommunstyrelsen för kännedom 

Bakgrund 
Torsdagen den 7 januari 2021 meddelade utbildningsministern planerade förändringar i för
ordningen 2020:115, vilken ger grundskolans högstadium möjlighet att i undantagsfall bed
riva fjärrundervisning. 
Åtgärden ska endast vidtas när åtgärder inom ordinarie regelverk är uttömda. Huvudregeln är 
närundervisning. Vid fjärrundervisning följer eleverna ordinarie schema både vad avser klock
slag och ämne. 
Vid Länsstyrelsens samverkanskonferens samma dag uttryckte Smittskydd Skåne en rekom
mendation till samtliga Skånes kommuner med anledning av det aktuella smittläget i regionen, 
att årskurserna 7-9 övergår till fjärrundervisning under perioden 11- 24 januari. 
Rektorerna på Strandäng och Förslövs skolor bedömer att verksamheten skulle klara denna 
anpassning men ser också att kommer innebära stora utmaningar för elever, vårdnadshavare 
och lärare. 
För en ungdom kan det vara en utmaning att gå från en tre veckor lång ledighet till fjärrunder
visning utan att ha mött lärare och skola för att för att förbereda sig för undervisning i föränd
rad form. Stödet till eleverna måste därför utformas på ett sådant sätt att signalen om skolgång 
är tydlig. 
Med anledning av detta bör beslutet anpassas på ett sådant sätt att undervisning på plats på de 
båda skolorna möjliggörs för att säkerställa elevernas rätt till utbildning. 
Rätten till skolskjuts och måltider kvarstår. Planering för att säkerställa detta pågår. 
Bestämmelsen omfattar inte grundsärskola och specialskola. 



2 (2) 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Den uppkomna situationen medför stora påfrestningar för elever, vårdnadshavare och lärare. 

Verksamhet 
Planering pågår i avvaktan på beslut. Regelbundna avstärnningsmöten sker i ledningsgrup
pen för barn och skola. Regelbunden avstämning sker mellan nämndens ordförande och 
skolchef. 

Ekonomi 
Merkostnader uppkommna med anledning av Coronapandemin ska särskilt redovisas. 

Barn konsekvensanalys 
Arbetet ska bedrivas på ett sådant sätt att förutsättningarna för barn och ungdomar ska vara så 
gynnsamma som möjligt utifrån rådande läge. 

Beslutet ska expedieras till: 
Rektorer i förskola och skola 
Ekonomiavdelningen 
Kansliavdelning 
Kommunledning 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Klicka här för att ange text. 

Samråd har skett med: 
Säkerhetschef Christofer Thoren 
Rektor Förslövs skola 
Rektor Strandängskolan 


