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Utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-22 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Astrakanen, fredagen den 22 januari 2021 kl 10:00 - 10:50 

Thomas Nerd (S), ordförande 
Susanne Jung (M), vice ordförande, deltar på distans 
Mats Lundberg (L), deltar på distans 
Helena Stridh (BP), deltar på distans 
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Uno Johansson (C), tjänstgörande ersättare för Linnea Gunnarsson Elvertsson (C) 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Inga-Britt Henriksson, skolchef 
Ida Skoglund, sekreterare 
John Brogård, rektor, deltar på distans 
Camilla Persson, rektor, deltar på distans 
Ulrika Krämer, rektor, deltar på distans 
Helene Steinlein, kulturskolechef, deltar på distans 

Uno Johansson 

Kommunhuset i Båstad, 2021-01-22 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2021-01-22 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2021-01-22 till och med 2021-02-12 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kommunkontoret i Båstad 

Undecskcift ~ ~ 
~Skoglund 

§§ 4-6 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-01-22 

Innehållsförteckning 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-22 

UN § 4 Dnr UN 000013/2021- 900 
Val av justeringsperson 

UN § 5 Dnr UN 000014/2021- 900 
Godkännande av dagordning 

UN § 6 Dnr UN 000191/2020 - 600 
Verksamhetsförändring i samband med följder av coronaviruset - beslut kring 
undervisningsformer m.m. för årskurs 7-9 och gymnasieskolan 

Justerandes si naturer 

Sida 
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Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-01-22 

Dnr UN 000013/2021- 900 

Val av justeringsperson 

Beslut Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar: 

1. Uno Johansson (C) utses till justeringsperson. 

Sida 
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2. Protokollet justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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UN § S Dnr UN 000014/2021- 900 

Godkännande av dagordning 

Beslut Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

usterandes si naturer 

Sida 

4av 7 

Utdra sbes rkande 
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Beslut 

UN §6 Dnr UN 000191/2020 - 600 

Verksamhetsförändring i samband med följder av 
coronaviruset - beslut kring undervisningsformer m.m. för 
årskurs 7-9 och gymnasieskolan 

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar: 

1. Årskurserna 7-9 övergår till en växelvis undervisning från och med 
måndagen den 25 januari till och med den 7 februari 2021. Antal dagar för 
distansundervisning är gemensamma i kommunen men vilka dagar 
respektive årskurs är på skolan kommer att skilja sig mellan skolorna med 
utgångspunkt i rektors beslut för att organisera en undervisning som 
gynnar elevernas kunskapsutveckling. 

2. Gymnasieskolan övergår till växelvis undervisning med ca 140-150 elever 
på skolan och ca 50-60 elever i fjärrundervisning, från och med den 25 
januari till och med den lapril. Rektor beslutar vilka dagar som gäller för 
respektive elevgrupp i syfte att organisera en undervisning som gynnar 
elevernas kunskapsutveckling. 

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

4. Hänsyn ska tas till vårdnadshavares önskemål. 

5. Under vecka 8 arrangeras lovskola för de elever som bedöms behöva extra 
undervisning med anledning av den snabba omställningen till 
fjärrundervisning. Möjligheten omfattar även gymnasieskolan. 

6. Skolskjuts ska fortsatt erbjudas i grundskolans årskurser 7-9. 

7. Måltider i form av matpaket ska erbjudas de elever som fjärrundervisas. 

8. Beslutet omfattar inte grundsärskola, specialskola, gymnasiesärskola, 
introduktionsprogram samt språkintroduktion. 

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

10. 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 den 20 januari gav Smittskydd Skåne 
rekommendationen till Skånes kommuner med anledning av det aktuella 
smittläget i regionen, att verksamheten övergår till växelvis undervisning i 
årskurserna 7-9 under de kommande veckorna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Rektorerna på Strandäng och Förslövs skolor bedömer att verksamheten skulle 
klara denna anpassning och föreslår därför ett rullande schema där fem till sju 
klasser undervisas på plats i skolan under en vecka, övriga klasser 
fjärrundervisas. På Strandäng finns totalt 12 klasser och på Förslöv finns totalt 
9 klasser i årskurserna 7-9. Detta innebär att samtliga elever ges undervisning i 
skolan någon av de två kommande veckorna. 
Stödet till eleverna utformas på ett sådant sätt att signalen gällande betydelsen 
av skolgång är tydlig. 
Fortsatt kommer skolorna erbjuda undervisning på plats för de elever som 
bedöms ha behov av detta. 
Rätten till skolskjuts och måltider kvarstår. Planering för att säkerställa detta 
pågår löpande och justeringar görs när så krävs. 

Vid Regeringens pressträff den 21 januari 2021 meddelade man att även 
gymnasieskolan bör gå över till växelvis undervisning. Under dagen har rektor 
tillsammans med förvaltningen bedömt de möjligheter som Akademi Båstad 
gymnasium har, där förslaget till huvudman är att skolan undervisar ca 140-
150 elever på plats och säkerställer att Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer följs samt att ca 50-60 elever fjärrundervisas. Ett möjligt 
alternativ kan se ut som följer, förstaårseleverna heltidsstudier på plats, 
andraårselever var annan vecka, tredjeårseleverna var annan vecka. 
Den 3 februari kommer ledningsgruppen tillsammans med säkerhetschefen att 
utvärdera och ta fram ett möjligt beslutsunderlag till utbildningsnämndens 
arbetsutskott, om situationen är så-dan att det blir aktuellt med en fortsatt 
fjärrundervisning för årskurserna 7-9. 

Tjänsteskrivelse från Inga-Britt Henriksson, skolchef, daterad 2021-01-18. 

1. Årskurserna 7-9 övergår till en växelvis undervisning från och med 
måndagen den 25 januari till och med den 7 februari 2021. Antal dagar för 
distansundervisning är gemensamma i kommunen men vilka dagar 
respektive årskurs är på skolan kommer att skilja sig mellan skolorna med 
utgångspunkt i rektors beslut för att organisera en undervisning som 
gynnar elevernas kunskapsutveckling. 

2. Gymnasieskolan övergår till växelvis undervisning med ca 140-150 elever 
på skolan och ca 50-60 elever i fjärrundervisning, från och med den 25 
januari till och med den lapril. Rektor beslutar vilka dagar som gäller för 
respektive elevgrupp i syfte att organisera en undervisning som gynnar 
elevernas kunskapsutveckling. 

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

4. Hänsyn ska tas till vårdnadshavares önskemål. 
5. Under vecka 8 arrangeras lovskola för de elever som bedöms behöva extra 

undervisning med anledning av den snabba omställningen till 
fjärrundervisning. Möjligheten omfattar även gymnasieskolan. 

6. Skolskjuts ska fortsatt erbjudas i grundskolans årskurser 7-9. 
7. Måltider i form av matpaket ska erbjudas de elever som fjärrundervisas . 
8. Beslutet omfattar inte grundsärskola, specialskola, gymnasiesärskola, 

introduktionsprogram samt språkintroduktion. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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9. Kostnader i samband med åtgärder relaterade till coronaviruset som ligger 
under aktuell period ska särredovisas. 

10. Beslutet översänds till kommunstyrelsen för kännedom. 

Föredragande Inga-Britt Henriksson, skolchef, Camilla Persson, rektor, John Brogård, rektor, 
Helene Steinlein, kulturskolechef och Ulrika Krämer, rektor, föredrar ärendet. 

Yrkanden Mats Lundberg (L), Susanne Jung (M), Helena Stridh (BP), Uno Johansson (C) 
och Thomas Nerd (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Mats Lundbergs m.fl. yrkande om bifall till 
förvaltningens förslag och finner att detta bifalls. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Datum: 2021-01-18 

Handläggare: Inga-Britt Henriksson 

Dnr: UN 000191/2020-600 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Till: Utbildningsnämndens arbetsutskott 

Förslag avseende uppdrag i samband med Coronapandemin årskurs 7-9 
och gymnasieskolan 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar: 

1. Årskurserna 7-9 övergår till en växelvis undervisning från och med måndagen den 
25 januari till och med den 7 februari 2021 . Antal dagar för distansundervisning är 
gemensamma i kommunen men vilka dagar respektive årskurs är på skolan kommer 
att skilja sig mellan skolorna med utgångspunkt i rektors beslut för att organisera en 
undervisning som gynnar elevernas kunskapsutveckling. 

2. Gymnasieskolan övergår till växelvis undervisning med ca 140-150 elever på skolan 
och ca 50-60 elever i fjärrundervisning, från och med den 25 januari till och med den 
1 april. Rektor beslutar vilka dagar som gäller för respektive elevgrupp i syfte att or
ganisera en undervisning som gynnar elevernas kunskapsutveckling. 

3. Samtliga elever med behov av undervisning på respektive skola ska erbjudas detta. 
4. Hänsyn ska tas till vårdnadshavares önskemål. 
5. Under vecka 8 arrangeras lovskola för de elever som bedöms behöva extra undervis

ning med anledning av den snabba omställningen till fjä1Tundervisning. Möjligheten 
omfattar även gymnasieskolan. 

6. Skolskjuts ska fortsatt erbjudas i grundskolans årskurser 7-9. 
7. Måltider i form av matpaket ska erbjudas de elever som fjä1Tundervisas. 
8. Beslutet omfattar inte grundsärskola, specialskola, gymnasiesärskola, introduktions

program samt språkintroduktion. 
9. Kostnader i samband med åtgärder relaterade till coronaviruset som ligger under ak

tuell period ska säJ.Tedovisas .. 
10. 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 den 20 januari gav Smittskydd Skåne rekommendat
ionen till Skånes kommuner med anledning av det aktuella smittläget i regionen, att verksam
heten övergår till växelvis undervisning i årskurserna 7 -9 under de kommande veckorna. 
Rektorerna på Strandäng och Förslövs skolor bedömer att verksamheten skulle klara denna 
anpassning och föreslår därför ett rullande schema där fem till sju klasser undervisas på plats i 
skolan under en vecka, övriga klasser fjärrundervisas. På Strandäng finns totalt 12 klasser och 
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på Förslöv finns totalt 9 klasser i årskurserna 7-9. Detta innebär att samtliga elever ges under
visning i skolan någon av de två kommande veckorna. 
Stödet till eleverna utformas på ett sådant sätt att signalen gällande betydelsen av skolgång är 
tydlig. 
Fortsatt kommer skolorna erbjuda undervisning på plats för de elever som bedöms ha behov 
av detta. 
Rätten till skolskjuts och måltider kvarstår. Planering för att säkerställa detta pågår löpande 
och justeringar görs när så krävs. 
Vid Regeringens pressträff den 21 januari 2021 meddelade man att även gymnasieskolan bör 
gå över till växelvis undervisning. Under dagen har rektor tillsammans med förvaltningen be
dömt de möjligheter som Akademi Båstad gymnasium har, där förslaget till huvudman är att 
skolan undervisar ca 140-150 elever på plats och säkerställer att Folkhälsomyndighetens re
kommendationer följs samt att ca 50-60 elever fjärrundervisas. Ett möjligt alternativ kan se ut 
som följer, förstaårseleverna heltidsstudier på plats, andraårselever var annan vecka, 
tredjeårseleverna var annan vecka. 
Den 3 februari kommer ledningsgruppen tillsammans med säkerhetschefen att utvärdera och 
ta fram ett möjligt beslutsunderlag till utbildningsnämndens arbetsutskott, om situationen är 
sådan att det blir aktuellt med en fortsatt fjärrundervisning för årskurserna 7-9. 

Konsekvenser av beslut 

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

Verksamhet 
Planering pågår i avvaktan på beslut. Regelbundna avstämningsmöten 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. 

Barnkonsekvensanalys 
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 


