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Rekommendation om delvis stängning och
övergång till fjärr- eller distansundervisning
i gymnasieskolan
Huvudmän för gymnasieskolor som helt eller delvis håller skolenheter stängda med
anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som avser
skolområdet har bl.a. möjlighet att övergå till fjärr- eller distansundervisning och
justera lärotiderna (2 § och 5-10 §§ förordningen [2020:115] om utbildning på
skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta).
Folkhälsomyndigheten rekommenderade våren 2020 bl.a. gymnasieskolorna att
övergå till fjärr- eller distansundervisning som ett led i att begränsa spridningen av
covid-19. Rekommendationen togs bort från och med den 15 juni.
Smittspridningen i samhället är nu på en sådan nivå att Folkhälsomyndigheten
vidtagit en rad åtgärder som påverkat olika delar av samhället. Med tanke på hur
också gymnasieskolorna drabbats av smittspridningen bedömer myndigheten att en
delvis stängning av gymnasieskolorna med följden att de övergår till fjärr- eller
distansundervisning skulle bidra till den bromsande effekt som nu behövs inför de
helger som kommer.
Folkhälsomyndigheten bedömer att en sådan rekommendation nu bör beslutas för
en kortare period. Rekommendationen bör dock inte vara undantagslös.
Alla långsiktiga effekter av gymnasieskolornas distansstudier under vårterminen
har troligen inte börjat synas, varför försiktighet är påkallad när vi nu står inför en
ny period av distansstudier för många av landets gymnasieelever.
Skolinspektionen har i sin rapport Gymnasieskolors distansundervisning under
covid-19-pandemin konstaterat att elever på introduktionsprogrammen, däribland
språkintroduktionen, ställdes inför särskilda utmaningar under vårterminens
distansundervisning. Samma sak gäller elever med social oro eller trångboddhet i
hemmet, elever med behov av nära kontakt med sin lärare eller elever som har
svårt att hitta struktur och rutiner för sina studier. Elever på introduktionsprogrammen och andra elever som är sårbara för distansundervisning bör alltså inte
omfattas av rekommendationen. Huvudmännen bör alltså hålla öppet för
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introduktionsprogrammen och dessutom ha en låg tröskel för att även andra elever
som blir särskilt lidande av distansundervisning får närundervisning.
Det kan också, som Skolinspektionen förutspår i rapporten, komma att krävas
förstärkt tillgång till kurator och skolpsykolog och synligare hälsofunktioner. För
att bibehålla elevernas motivation kan ett strategiskt arbete med
motivationshöjande insatser, särskilt för förstaårseleverna, krävas.
Vidare är det viktigt att gymnasieelever på yrkesprogrammen inte får sämre
förutsättningar än elever på de högskoleförberedande programmen, och att alla
gymnasieelever får likvärdiga förutsättningar för examination och betyg.
Rekommendationen bör därför inte heller omfatta praktiska moment som inte kan
skjutas upp, nationella prov eller andra examinationer som inte går att genomföra
på distans. Dessa moment bör genomföras efter riskanalys och vidtagna åtgärder
för att minska risken för smittspridning.
För övriga skolformer som omfattas av 2 § förordningen – förskoleklassen,
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasiesärskolan –
bedömer Folkhälsomyndigheten i dagsläget att nyttan av att ha verksamheterna
öppna överväger den minskning i smittspridning och den minskade sjukdomsbörda
som kan förväntas. Dessa skolformer omfattas alltså inte av detta beslut.
Beslut
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolan delvis stänger och
därmed övergår till fjärr- och distansundervisning, med undantag för:
- praktiska moment som inte kan skjutas upp,
- nationella prov,
- andra examinationer som inte går att genomföra på distans,
- elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, och
- elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.
Rekommendationen avser hela landet och gäller mellan den 7 december 2020 och
den 6 januari 2021.
Publicering
Detta beslut publiceras idag på Folkhälsomyndighetens webbplats.
___________________________________
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Johan Carlson. I den slutliga
handläggningen har avdelningscheferna Anders Tegnell och Britta Björkholm
deltagit. Juristen Fredrik Robertsson har varit föredragande.
Enligt Folkhälsomyndighetens beslut
Fredrik Robertsson
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
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