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§ 1 Delegationsbeslut om distansundervisning
för kommunens högstadieskolor
Dnr 2021-000001 002
Bakgrund
Smittspridningen avseende Covid-19 har under flera veckor varit relativt hög i
Avesta kommun. Kommunens grundskolor har sedan i våras vidtagit avsevärda
åtgärder för att förebygga och minska smittspridningen i skolorna bland
personal och elever. Det har rört sig om åtgärder som
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schemajusteringar för att minska trängsel vid matsal och korridorer
Förändrade undervisningsgrupper för att inte blanda elever från olika
klasser
Begränsningar i musik- och idrottsundervisningen enligt FHM’s
rekommendationer
Utökad handtvätt
Avståndsmarkeringar vid kösituationer
Förändrad elevplacering i klassrummen
Inställda evenemang där elever från olika klasser blandas
Besökare till skolan medges inte
Spritning/avtorkning av till exempel elevbänkar
Olika ingångar för att inte blanda elever i korridorer
Uppmaningar att inte använda kollektivtrafik där det inte är nödvändigt

Trots stora ansträngningar har huvuddelen av kommunens skolor under
december drabbats av smitta bland både personal och elever. Vid ett par
tillfällen har smittspridningen föranlett distansundervisning för någon eller ett
par klasser. Frånvaron på grund av smitta eller symptom på misstänkt smitta
har på flera skolor kraftigt påverkat undervisning och arbetsmiljö.
Trots de åtgärder som vidtagits har det visat sig vara svårt att helt undvika viss
trängsel i korridorer, matsal och på skolskjutsar. Den allmänna spridningen i
Avesta kommun är fortfarande relativt omfattande.
2021-01-07 meddelade regeringen att man möjliggör för huvudmän för
grundskolor att från och med 2021-01-11 besluta om undervisning på distans
för delar av undervisningen på högstadieskolor i syfte att förbygga trängsel och
därigenom minska risken för smittspridning.
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§ 1 (forts)
Efter att ha inhämtat synpunkter från skolledning på respektive högstadieskola
och smittskyddsläkaren i Region Dalarna, kan det fastslås att det under en
period finns ett behov att minska antalet elever på skolorna för att på så sätt
minska risken för trängsel i korridorer, matsal och skolskjuts.
Åtgärderna behöver utformas så, att det påverkar undervisningens kvalitet så
lite som möjligt och alla elever har möjlighet till skollunch. För att åtgärderna
ska vara hållbara över tid, behöver alla elever vara i skolan delar av tiden för att
få möjlighet till rimligt kontinuerlig hjälp och stöd av en fysiskt närvarande
lärare och genomföra praktiska moment i acceptabel omfattning. Elever med
särskilda behov kan behöva finnas i skolan på heltid.
Arbetsutskottets förslag
För att minska risken för smittspridning beslutar Bildningsstyrelsens ordförande
på delegation
-

-

att under perioden 12 januari 2021 till 6 februari 2021 genomföra
undervisningen som distans-/fjärrundervisning, varannan vecka för
årskurs 8 och varannan vecka för årskurs 9 på kommunens tre
högstadieskolor.
att undantag kan beslutas av rektor för elever med särskilda behov av
undervisning på plats på respektive skola.
att grundsärskolan inte berörs av detta beslut eftersom särskolan är
undantagen i regeringens beslut om distansundervisning på högstadiet.
att före periodens utgång utvärdera åtgärderna utifrån konsekvenser på
undervisningen, upplevd förbättring avseende trängsel och aktuellt
smittläge inför nytt beslut.

___
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