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P roduktionsförvaltningen

Datum 2020 - 08 - 1 3
Dnr PU 2020/0068

Till Kommunstyrelsens produktionsutskott

Åtgärder på Österåkers gymnasium för att elever och lärare ska kunna
följa folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd för
att minska risken för smittspridning av Covid - 1 9

Sammanfattning
Folk hälsomyndigheten och skolverket s rekommendationer för att minska smittspridning i
gymnasieskolor är svåra att upprätthålla på Österåkers gymnasium på grund av förutsättningar
beträffande att s kolans lokaler utnyttjas till 1 00 % och att klasserna ä r stora . Huvudmannen ges ett
f riutrymme att vidta lokal a åtgärder.

Beslutsförslag

Komm unstyrelsens P roduktionsutskott beslut ar

Uppdra till r ektor på Österåkers Gymnasium att organisera undervisningen innebärande delvis
fjärrundervisning och delvis närundervisning enligt nedan:
- a tt varje undervisningsgr upp delas och hälften av elever na undervisas på plats och hälften på
distans. Detta sker i realtid och elever na deltar i samma lektion,

- a tt lärare finns på plats i skolan med undantag för lärare som med lindriga symtom ges möjlig het
att undervisa på distans,

- a tt elever på IM och progra m för elever inom auti smspektrat undervisas i skol an,
- a tt elever som har svårigheter att arbeta hemma d eltar i undervisningen i skolan,
- a tt elever som studerar i hemme t ges möjlighet till skollunch,
- a tt under en vecka i början av terminen har år 2 och 3 enbart fjärrundervisning.

Bakgrund
I samban d med terminsstart för gymnasieskolor ger Skolverket huvudmännen ett friutrymme för att
fatta lokala beslut om hur undervisningen ska förläggas för att minska smittspridning. Vi önskar
använda det friutrymmet. Begreppet distansundervisning används men för Österåkers gymnasium
avser vi fjärrundervisning när eleverna tar del på distans. Fjärrundervisning sker i realtid medan i
distansundervisning kan elev ta del oavsett tidpunkt.

Förvaltningens slutsatser
Förvaltningen står bakom de åtgärder rektor har föres lagit och ser det som klokt att ha färre elever
på plats i skolan för att på så sätt minska kontakter och kunna upprätthålla avstånd och följa
rekommendationer.
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