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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 
arbetsutskott 

2021-01-18 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-01-18 
Anslaget sätts upp Anslaget tas ned 

Förvaringsplats  
för protokoll  Barn- och utbildningsförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

Plats och tid: Leja, Lindesbergs kommunhus, kl. 13:30-14:30 
Beslutande: Linda Svahn (S) 

Magnus Storm (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M), deltar på distans 
Fredrik Rosenbecker (SD), deltar på distans 

Ej tjänstgörande 
ersättare: 

Jari Mehtäläinen (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 
Övriga deltagare: Rouzbeh Isa, sekreterare 

Utses att justera 

Justeringens plats 
och tid: 

Michael Tybell, verksamhetschef grundskola/tf förvaltningschef 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Staffan Hörnberg, gymnasiechef § 2 

Pär-Ove Lindqvist (M), ersättare Fredrik Rosenbecker (SD) 

Kommunhuset, 21 januari 2021 

Underskrifter: Sekreterare _______________________________ 
Rouzbeh Isa 

Paragraf 1–2 

Ordförande __________________________________________________________ 
Linda Svahn 

Justerare 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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utbildningsnämnden  
 

2021-01-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
§ 1/21 Beslut om distansundervisning vid Stadsskogsskolan, 

Storåskolan 7–9 och Fröviskolan 7–9. 
§ 2/21 Fortsatt fjärr- och distansundervisning vid Lindeskolan 

vårterminen 2021. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN au § 1/21 
 
Beslut om distansundervisning vid Stadsskogsskolan, 
Storåskolan 7–9 och Fröviskolan 7–9. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

• Införa partiell fjärr-/distansundervisning vid 
Stadsskogsskolan, Storåskolan 7–9 och Fröviskolan 7–9 
under perioden 25 januari till 5 februari 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 och även påverkar 
kvaliteten av undervisningen i en negativ riktning.  

Utifrån ovanstående önskas ett beslut om fjärr-
/distansundervisning för att ge enheterna möjligheten att skapa 
avstånd via partiell fjärr-/distansundervisning. Det skulle även 
innebära att möjligheterna blir större att få kvalitet i den 
undervisning som bedrivs. Planen är att åk.7 och 8 är hemma två 
dagar per vecka och åk.9 en dag per vecka 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Införa partiell fjärr-/distansundervisning vid 
Stadsskogsskolan, Storåskolan 7–9 och Fröviskolan 7–9 
under perioden 25 januari till 5 februari 2021. 

 
För åtgärd 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef grundskolan 
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För kännedom: 
Kommunikatör 
Socialförvaltningen 
Måltidsenheten 
Länstrafiken 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN au § 2/21 
 
Fortsatt fjärr- och distansundervisning vid Lindeskolan 
vårterminen 2021.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

• Från den 25 januari 2021 fortsätta med partiell fjärr och 
distansundervisning vid Lindeskolan under vårterminen 
2021. 

Ärendebeskrivning 

För att kunna planera verksamheten för vårterminen 2021 
önskar Lindeskolan fortsätta med partiell fjärr- och 
distansundervisning under vårterminen. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 

• Från den 25 januari 2021 fortsätta med partiell fjärr och 
distansundervisning vid Lindeskolan under vårterminen 
2021. 

 
För åtgärd 
Gymnasiechef 
 
För kännedom: 
Kommunikatör 
Barn- och utbildningsnämnden 
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