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Rekommendation om fortsatt
delvis stängning och fjärr- eller
distansundervisning för gymnasieskolan
Den 3 december 2020 rekommenderade Folkhälsomyndigheten landets
gymnasieskolors huvudmän att delvis stänga och därmed övergå till distans- eller
fjärrundervisning till och med den 6 januari 2021. Den rättsliga grunden för
huvudmännens beslut baserat på Folkhälsomyndighetens rekommendation finns i
förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk
verksamhet vid spridning av viss smitta.
Utifrån det nuvarande epidemiologiska läget avseende covid-19 bör gymnasieskolor rekommenderas att driva distans- eller fjärrundervisning till och med den 24
januari 2021.
Mindre justeringar i undantagen från rekommendationen bör dock göras.
Huvudmännen får med denna rekommendation ytterligare flexibilitet avseende
eleverna på introduktionsprogrammen jämfört med den rekommendation som
gäller nu och till och med den 6 januari.
Folkhälsomyndigheten vill dock understryka vikten av att huvudmännen verkligen
beaktar de slutsatser som framkommit i bl.a. Skolinspektionens rapporter om
gymnasieskolornas distansundervisning och därför möjliggör närundervisning för
de mest sårbara eleverna på ett sätt som är förutsebart, rättvist och systematiskt.
I övrigt hänvisas till Folkhälsomyndighetens rekommendation per den 3 december.

Beslut
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att huvudmännen för landets gymnasieskolor håller gymnasieskolorna delvis stängda och därmed övergår till fjärr- eller
distansundervisning under perioden 7 januari 2021-24 januari 2021.
Undantag från rekommendationen görs för
- praktiska moment som inte kan skjutas upp
- andra examinationer som huvudmannen bedömer inte kan skjutas upp och som
inte kan genomföras på distans,
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- elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, såvida inte
huvudmannen efter en bedömning i det enskilda fallet bedömer att eleverna kan
tillgodogöra sig undervisningen genom fjärr- eller distansundervisning, och
- elever som i övrigt är sårbara för fjärr- eller distansundervisning.

__________________________
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Johan Carlson. I den slutliga
handläggningen har avdelningscheferna Britta Björkholm och Anders Tegnell
deltagit. Juristen Fredrik Robertsson har varit föredragande.
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