
 

 Sammanträdesprotokoll 1 (4) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
 

 2021-02-17  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-02-17 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll  Barn- och utbildningsförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, kl. 14:00-15:00 

Beslutande: Linda Svahn (S) 
Zaki Habib (S), deltar på distans 
Magnus Storm (C),  
Pär-Ove Lindqvist (M) 

Tjänstgörande 
Ersättare: 

Jari Mehtäläinen (SD) ersätter Fredrik Rosenbecker (SD) 

Övriga Deltagare: Thomas Lindberg, förvaltningschef 
Michael Tybell, verksamhetschef grundskolan 

Utses Att Justera Pär-Ove Lindqvist (M) och Jari Mehtäläinen (SD) som ersättare 

Justeringens Plats 
Och Tid: 

Kommunhuset 18 februari 2021 

 
UNDERSKRIFTER: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
10 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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Ärendeförteckning 

 
§10/21 Distansundervisning vid Stadsskogsskolan, Storåskolan 7-9 

och Fröviskolan 7-9 under perioden 1 mars till 5 mars 2021 
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BUN AU §10/21  Dnr: BUN 2020/33 
 
Distansundervisning vid Stadsskogsskolan, 
Storåskolan 7-9 och Fröviskolan 7-9 under perioden 1 
mars till 5 mars 2021 

Beslut 

• Att fortsätta med partiell fjärr-/distansundervisning vid 
Stadsskogsskolan, Storåskolan 7-9 och Fröviskolan 7-9 
under perioden 1 mars till 5 mars 2021 

Ärendebeskrivning 
Alla tre 7-9 skolor i Lindesbergs kommun har sedan starten av 
vårterminen jobbat aktivt för att skapa avstånd på sina enheter 
utifrån de nationella riktlinjerna. Gruppsammanslagning, 
hemklassrum, förändrade scheman är några av de åtgärder som 
jobbats med. Det vi ser är att de åtgärder som vidtagits inte gett 
tillräckligt resultat vad gäller avstånd samtidigt som det blir en 
avsevärt högre arbetsbelastning på personal. Under vårterminen 
har högstadieskolorna i olika grad bedrivit undervisning på 
distans/fjärr. Detta är beslut som uppfattats som tryggande av 
personal och haft en positiv inverkan på att genomföra 
undervisning där avstånd på ett bättre sätt kan hållas. 
 
Förvaltningens bedömning är att det vore lämpligt att fortsätta 
med partiell fjärr- distansundervisning även veckan efter 
sportlovet för att återgå till närundervisning v.10. Detta givet att 
förutsättningarna inte förändras till det sämre. Förvaltningen 
fortsätter bevaka situationen noggrant. 
 
Utifrån ovanstående önskas ett beslut om partiell fjärr-
/distansundervisning för att ge enheterna möjligheten att skapa 
avstånd via partiell fjärr-/distansundervisning. Planen är att 
åk.7 och 8 är hemma två dagar per vecka och åk.9 en dag per 
vecka.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
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• Att fortsätta med partiell fjärr-/distansundervisning vid 
Stadsskogsskolan, Storåskolan 7-9 och Fröviskolan 7-9 
under perioden 1 mars till 5 mars 2021 

 
För åtgärd: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef grundskolan 
För kännedom: 
Kommunikatör  
Kanslienheten  
Socialförvaltningen 
Kostavdelningen 
Länstrafiken 
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