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arbetsutskott 
2020-03-31  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2020-03-31 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift ...................................................................................... 

 

 

  

Plats och tid: 

 
Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-10:00 

Beslutande: Linda Svahn (S) 
Magnus Storm (C) 
 
 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Kent Wanberg (S) för Zaki Habib (S) 
Tomas Klockars (M) för Pär-Ove Lindqvist (M) 
Mats Seijboldt (-) för Fredrik Rosenbecker (SD) 
 
 
 

Övriga 

deltagare: 
Ellinor Halldan, sekreterare 
Thomas Lindberg, förvaltningschef 
 
 

Utses att 

justera 
Tomas Klockars (M) 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kommunhuset tisdag den 31 mars 2020, omedelbar justering 
 
 
 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ellinor Halldan 

 
Paragraf 

 
1 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
 
Justerare 

 
 
__________________________________________________________ 
Tomas Klockars 
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Ärendeförteckning 

 
§1/20 Undantag från fjärr- och distansutbildning 
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BUN au §1/20 

 

Undantag från fjärr- och distansutbildning 
 

Beslut 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner 
undantag från beslutet om fjärr- och distansundervisning för 
vissa moment på yrkesförberedande utbildningar. 

Ärendebeskrivning 

 

Den rådande situationen med Coronaviruset och beslut om att 
all undervisning på gymnasiet ska genomföras på distans har 
skapat utmaningar på flera praktiska utbildningar, särskilt inom 
inriktningen Transport på Fordons- och transportprogrammet. 
Eleverna i främst årskurs 3 har stora behov av att fortsatt få 
övningsköra för att hinna färdigt med både C och CE till 
sommaren. Runt om i landet finns nu många kreativa lösningar, 
så även i Örebro län. 
 
Skolöverläkare i Örebro kommun har bedömt att önskemålet om 
att tillåta eleverna i årskurs 3 att övningsköra är acceptabelt 
med tillägget att eleverna ska ha möjlighet att tvätta händerna 
eller använda handsprit innan de sätter sig i lastbilen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner 
undantag från beslutet om fjärr- och distansundervisning för 
vissa yrkesförberedande utbildningar. 
 

Ledamöternars förslag till beslut 

 

Ordförande Linda Svahn (S) föreslår ändring av förvaltningens 
förslag till att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
godkänner undantag från beslutet om fjärr- och 
distansundervisning för vissa moment på yrkesförberedande 
utbildningar. 
 
Beslutsgång 
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Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott kan besluta enligt förvaltningens förslag med 
Linda Svahn (S) ändringsförslag och finner att förslaget 
godkänns. 
 

 

För åtgärd 

Gymnasiechef 
Rektor Fordon- och transportprogrammet 

 


