Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Sida

2020-11-19

BUN 2020/10

1 (6)

Plats och tid

Södra Långgatan 12, samt via Teams kl. 14:00–18:05

Ledamöter

Jerry Saxin (S), ordförande
Peter Olsson (V), 1:e vice ordförande
Cajsa Branchetti Hallberg (S)
Maria Bertilsson Sandin (S)
Lisa Malm (MP)
Klas Häggström (L)
Ove Kaye (SD)

Tjänstgörande ersättare

Ann-Charlotte Örtegren (S), ersätter Sandra Nilsson (M)
Monica Lindstrand (S), ersätter Mikaëla Thorén (C), §§ 159-167, samt
beslut för §§ 154-159
Charles Mac Wange (KD), ersätter Mikaëla Thorén (C), §§ 150 - 158, ej
beslut

Ersättare

Lotta Robertsson Harén (MP), §§ del av 155 -167
Holger Danielsson (SD)

Justeringens plats och tid

Sekreterare

Paragrafer

154

Erika Sörqvist

Ordförande

Jerry Saxin

Justerare

Maria Bertilsson Sandin

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-11-19

Datum då anslaget sätts upp
Protokollets förvaringsplats

Datum då anslaget tas ned

Kansli- och utredningsenheten
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Övriga deltagare

Justerare

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, barn- och
utbildningsförvaltningen, §§ 150-151, 153-167
Ingela Sörqvist, controller, §§ 150-151, 153-167
Erika Sörqvist, nämndsekreterare, §§ 150-151, 153-167
Kent Jönsson, verksamhetschef, verksamhet grundskola, §§ 150-151, 153158, ej beslut
Mats Aronsson, verksamhetschef, verksamhet gymnasium, §§ 150-151,
153- 156, ej beslut
Daniel Andersson, säkerhetsstrateg, §§ 150-151, 153-154, ej beslut
Annelie Svensson, KPMG, § 152
Lennart Hansson, kommunrevisionen, § 152
Morgan Torger, kommunrevisionen, § 152
Gustav Wennberg, kommunrevisionen, § 152
Saga Kurkijärvi, kommunrevisionen, § 152
Rune Johansson, kommunrevisionen, § 152
Anette Gabrielsson, personalrepresentant, §§ 150-151, 153-163, ej beslut
Niklas Lindstrand, personalrepresentant, §§ 150-151, 153-163, ej beslut
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Innehåll
Ärende

Sida

BUN § 154 Fjärrundervisning med inslag av distansundervisning vid verksamhet
gymnasium för perioden 20201120 - 20201218 med anledning av smittspridning av
Covid-19

Justerare
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Dnr BUN 2020/224

BUN § 154 Fjärrundervisning med inslag av
distansundervisning vid verksamhet
gymnasium för perioden 20201120 - 20201218
med anledning av smittspridning av Covid-19
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att all undervisning på verksamhet
gymnasium ska genomföras genom fjärrundervisning med inslag av
distansundervisning från den 20 november 2020 till och med den 18 december
2020, med anledning av smittspridning av covid-19 utifrån SFS 2020:115 § 7 och
SFS 2020:732 § 11a och 11b.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar vidare att på kommande nämndmöten ska
det finnas en punkt där nämnden får information om nuläget avseende den
pågående pandemin samt om hur läget ser ut inom verksamhet gymnasium.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet föredras av Mats Aronsson, verksamhetschef verksamhet gymnasium,
och Daniel Andersson, säkerhetsstrateg. Den 12 november 2020 beslutade barnoch utbildningsnämndens ordförande på delegation att all undervisning, från dags
dato till den 19 november 2020, på verksamhet gymnasium skulle genomföras
genom fjärrundervisning med inslag av distansundervisning.
Beslutet togs utifrån det faktum att det finns en konstaterad aktiv smittspridning
på Karlbergsgymnasiet och att verksamhet gymnasium har kapacitet att ställa om
till fjärrundervisning med inslag av distansundervisning.
Skolledningen har sedan smittspridningen påvisades haft kontinuerlig kontakt
med Smittskyddet i Västra Götaland och i Region Värmland, då skolans elever
tillhör olika regioner. Skolledningen har följt råden från respektive regions
smittskydd, men har med dessa åtgärder inte kunnat begränsa den pågående
smittspridningen.
Smittskyddet i Västra Götaland meddelande den 11 november att utifrån den
aktiva smittspridning som råder på Karlbergsgymnasiet kommer de omgående ta
kontakt med Region Värmland och meddela dem vilka åtgärder som vidtagits från
deras del, vad gäller information till elever och vårdnadshavare. Smittskyddet
kommer även att ta kontakt med berörda vårdcentraler om att smitta finns på
Karlbergsgymnasiet, och informerar vårdcentralerna om att efterfrågan av tester
troligtvis kommer att öka bland gymnasieungdomar.
Sedan verksamhet gymnasium den 11 november senast hade kontakt med
Smittskyddet har det framkommit att ytterligare fler elever har konstaterats
smittade, och akuta åtgärder har vidtagits av skolledningen för att bryta
smittkedjor.
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I samråd med Smittskyddet i Västra Götaland kommer verksamhet gymnasium
efterhand det bedöms som säkert att ta emot små grupper av elever för
undervisning på plats på Karlbergsgymnasiet.
Beslutet tas utifrån den lagstiftning som finns i SFS 2020:115 § 7
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.
och SFS 2020:732 § 11a och b
11 a § En huvudman som håller en skolenhet öppen får tillämpa bestämmelserna
i 3-5, 7, 9 och 10 §§ om det behövs på grund av att lärare eller elever inte är eller
har varit närvarande i skolenhetens lokaler därför att de i fråga om sin egen
personliga situation följer eller har följt föreskrifter, allmänna råd eller
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19.
Med att en skolenhet är öppen avses att skollokalerna är öppna för eleverna.
Förordning (2020:732).
11 b § Utöver vad som följer av 11 a § får en huvudman som håller en
gymnasieskola öppen tillämpa bestämmelserna i 5, 7, 9 och 10 §§ om det behövs
för att huvudmannen ska kunna anpassa utbildningens utformning, omfattning
eller förläggning för att lärare och elever ska kunna följa föreskrifter, allmänna
råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen
covid-19 och som rör kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel.
Förordning (2020:732).
Elevhälsa och studie- och yrkesvägledning under perioden
Elevhälsan och studie- och yrkesvägledarna kommer så långt som möjligt att
genomföra hela sitt uppdrag på distans via digital plattform. Denna
genomförandeform av elevhälsoarbete görs i stor utsträckning redan idag. För den
specialpedagogiska insatsen handlar det om att stödja skolans pedagogiska arbete
i att utforma så bra digital lärmiljö som möjligt och se till att eleverna får de extra
anpassningar och särskilda stöd som de har behov av för att nå målen. Även
individuella stödinsatser och i mindre grupper av elever kan bli aktuella och
förekommer redan via digital plattform. Den medicinska och den psykosociala
delen av elevhälsan fortsätter med den direkta kontakten med eleverna via digital
plattform, samt genom kontinuerlig elevuppföljning med lärare och arbetslag för
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att fånga upp oro kring den psykiska hälsan och vidta åtgärder på organisation,
grupp och individnivå. Om det vid enskilda fall blir ett hinder att genomföra
insatser så som samtal med elever via digital plattform löses det genom möten
under alternativa former, som exempelvis samtal utomhus under en promenad.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av Joakim Axelsson, Mats Aronsson och Catrin Eriksson
daterad den 12 november 2020

Yrkande
Peter Olsson (V) yrkar att barn- och utbildningsnämnden i tillägg beslutar att på
kommande nämndmöten ska det finnas en punkt där nämnden får information om
nuläget avseende den pågående pandemin samt om hur läget ser ut inom
verksamhet gymnasium.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut från barn- och
utbildningsförvaltningen samt ett tilläggsyrkande från Peter Olsson (V).
Ordförande frågar nämnden om den kan besluta enligt förvaltningens förslag och
finner att nämnden beslutar så. Därefter frågar ordförande om nämnden bifaller
Peter Olssons (V) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar så.

Beslutet skickas till
Verksamhet gymnasium
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

