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Beslut om fjärrundervisning vid Hultsfreds gym-
nasium med anledning av det nya coronaviruset 
och sjukdomen covid-19 
Beslut 
Utifrån regeringens förordning om ändring i förordning (SFS 2020:115) att ge 
gymnasieskolor möjlighet att vidta fler åtgärder för att undvika trängsel i skol-
lokalerna och minska smittspridning beslutas att Hultsfreds Gymnasium från 
och med den 23 november bedriver sin undervisning som fjärrundervisning, 
där läraren och eleven är åtskilda i rum men inte i tid.  
 
Undantag för vissa praktiska moment och provskrivning för gymnasiets elever 
som kan ske på skolan. Andra anpassningar utifrån vissa elever och vissa spe-
cifika undervisningsmoment kan göras. Då ska hänsyn tas för att undvika 
trängsel med Albäcksskolans elever.  
 
Gymnasiesärskolans elever och elever i IMivis, med till dessa elevgrupper 
kopplad personal, är på plats i skolan alla veckor.  

 
Beslutet gäller från den 23 november till den 18 december 2020. Fjärrundervis-
ningen avräknas mot den garanterade undervisningstiden. 
 
Bakgrund 
Regeringens förordning (SFS 2020:115) har överlåtit till varje enskild huvud-
man att pröva ärendet om distansstudier utifrån ett antal förutsättningar. 

 
Enligt förordning (SFS 2020:115) § 7 får en huvudman för grundskola, grund-
särskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola be-
sluta 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). 
 
Regeringen har beslutat om ändring i förordning (SFS 2020:115) för att ge 
gymnasieskolor möjlighet att vidta fler åtgärder för att undvika trängsel i skol-
lokalerna och minska smittspridning. 
 
Det är nu en ökande samhällsspridning av covid-19 i Hultsfreds kommun. 
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För att undvika trängsel på Hultsfreds gymnasium och Albäcksskolan föreslås 
att all undervisnings på Hultsfreds gymnasium bedrivs som fjärrundervisning, 
där läraren och eleven är åtskilda i rum men inte i tid. I samband med detta 
kommer åtta klasser från Albäcksskolan att flytta till gymnasiet för att få sin 
undervisning i gymnasiets lokaler istället. Detta för att ha större förutsättningar 
att skapa social distansering mellan ungdomarna.  

 
Undantag för vissa praktiska moment och provskrivning för gymnasiets elever 
som bör kunna ske på skolan. Andra anpassningar utifrån vissa elever och vissa 
specifika undervisningsmoment kan behöva göras. Då kommer hänsyn tas för 
att undvika trängsel med Albäcksskolans elever.  
 
Gymnasiesärskolans elever och elever i IMivis, med till dessa elevgrupper 
kopplad personal, är på plats i skolan alla veckor.  
 
Åtgärderna syftar till att minska smittspridningen och bör gälla fram till jullo-
vet. Fjärrundervisningen avräknas mot den garanterade undervisningstiden. 
 
 
 
Pär Edgren 
Ordförande 
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