
  

 

 www.mark.se 

 E-post 

 Klicka här för att ange text. 

Marks kommun 

Postadress: 

511 80 Kinna 

Tfn växel:  
0320 21 70 00 

Fax: 
0320 100 91 

 

Tjänsteställe:  Barn- och 
utbildningsförvaltningen   

  
 

 
  

 

Handläggare: Caroline Billing  
Datum: 2020-12-21  

Beteckning: BUN 2020-63 60-41  
   

  

Beslut om distansundervisning för 
gymnasieutbildningar 

Ärendet 

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer 2020-12-18 att 

förlänga distansundervisningen bedömer Barn- och 

utbildningsförvaltningen att merparten av gymnasieutbildningarna 

på Marks gymnasium ska fortsätta med fjärr- och 

distansundervisning. Åtgärden syftar till att minska takten i 

spridningen av covid-19 i samhället. 

 

Beredning 

Med anledning av coronavirusets spridning har regeringen tidigare 

beslutat om en tillfällig förordning som ger huvudmän utökade 

möjligheter att anpassa skolverksamheten. Förordningen är 

tidsbegränsad till 2021-06-30. Bestämmelser om 

distansundervisning framgår i följande stycke: 

Undervisningens utformning 

7 §   En huvudman för grundskola, grundsärskola, specialskola, 

sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola får besluta att 

elever ska ges undervisning där läraren och eleven är åtskilda i 

rum men inte i tid, eller är åtskilda i både rum och tid, utöver vad 

som är föreskrivet i 5 a kap. skolförordningen (2011:185) eller 4 a 

kap. gymnasieförordningen (2010:2039). 

Om läraren och eleven vid undervisningen är åtskilda både i rum 

och tid ska huvudmannen besluta hur många undervisningstimmar 

undervisningen ska anses motsvara, om huvudmannen avser att 

avräkna undervisningstiden mot den garanterade 

undervisningstiden.  

(Förordning 2020:115 om utbildning på skolområdet och annan 

pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta). 

Folkhälsomyndigheten har i beslut 3 december 2020 (dnr 01499-

2020) rekommenderat 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. 

Dessa undantag gäller fortsatt. Den förlängda rekommendationen 

avser hela landet och gäller mellan den 7 januari 2021 och den 24 

januari 2021. 

Övriga skolformer omfattas inte av Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer, och inte heller av detta beslut: förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola och 

gymnasiesärskola. Folkhälsomyndigheten bedömer att nyttan av 

att ha verksamheterna öppna överväger den minskning i 

smittspridning och den minskade sjukdomsbörda som kan 

förväntas. Inte heller omfattas utbildningar som riktar sig till vuxna 

som inte går på gymnasiet, för dem gäller samma allmänna råd 

som för andra arbetsplatser. 

 

Beslut 

• Elever i den kommunala gymnasieskolan i Marks kommun 

undervisas från 2021-01-07 till 2021-01-24 genom fortsatt fjärr- 

och distansundervisning. 

• Undantag från fjärr- och distansundervisning görs i enlighet med 

folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

• Undantag från fjärr- och distansundervisning får även göras i 

enskilda fall, om särskilda skäl föreligger. Beslut om sådant 

undantag delegeras till rektor, under samma tid som detta beslut 

är gällande. 

Beslutsdatum: 2020-12-21 

Beslutsfattare 

 

 

Leif Sternfeldt 

Ordförande 

Föredragande 

 

 

Caroline Billing 

T.f Förvaltningschef 
 

Beslutet är fattat med stöd av barn- och utbildningsnämndens 
beslut om delegation 2019-03-12, § 26, senast reviderad 2020-06-
11, punkt 7.1.12 i delegationsordningen. 


