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§ 62

Beslut om fjärrundervisning enligt 21 kap. 9 §
skollagen
Dnr KS/2021:626
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar om fjärrundervisning i modersmål för elever i
grundskolan årskurs 1 – 6 i Lysvik, Gräsmark, Prästbol och Svensby skolor
samt Klättenskolan. Beslutet gäller för läsåret 2021/22.
Sammanfattning av ärendet
Enligt skollagen 21 kap. 9 § ska huvudmannen fatta beslut om
fjärrundervisning. Fjärrundervisning får, enligt samma lag 21. Kap § 3
användas om elevunderlaget för en viss skola är så begränsat att ordinarie
undervisning inom skolenheten leder till såväl organisatoriska som
ekonomiska svårigheter. Vid kommunens mindre skolenheter är
elevunderlaget för modersmålsundervisning begränsat. Enligt
skolförordningen 5a kap. får fjärrundervisning användas vid undervisning i
modersmål.
Beslutsunderlag
Skolchefens tjänsteskrivelse 2021-11-09
_____
Beslutet skickas till:
Rektor skolområden Solbacka och Sundsvik
Kvalitetssamordnaren

Justerare
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Beslut om fjärrundervisning enligt 21 kap. 9 §
skollagen
KS/2021:626
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om fjärrundervisning i modersmål för elever i
grundskolan årskurs 1 – 6 i Lysvik, Gräsmark, Prästbol och Svensby skolor
samt Klättenskolan. Beslutet gäller för läsåret 2021/22.
Sammanfattning av ärendet
Enligt skollagen 21 kap. 9 § ska huvudmannen fatta beslut om
fjärrundervisning. Fjärrundervisning får, enligt samma lag 21. Kap § 3
användas om elevunderlaget för en viss skola är så begränsat att ordinarie
undervisning inom skolenheten leder till såväl organisatoriska som
ekonomiska svårigheter. Vid kommunens mindre skolenheter är
elevunderlaget för modersmålsundervisning begränsat. Enligt
skolförordningen 5a kap. får fjärrundervisning användas vid undervisning i
modersmål.
Ekonomiska konsekvenser

Inga om beslutet verkställs.
Barnkonventionen

Ärendet berör barn. En barnkonsekvensanalys bör göras i enlighet med
FN:s barnkonvention.
☒Ja ☐Nej
Beslutsunderlag
Skolchefens tjänsteskrivelse 2021-11-09
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Ylva Winther
Skolchef

Anna Ullenius
Biträdande skolchef

Beslutet skickas till:
Rektor skolområden Solbacka och Sundsvik
Kvalitetssamordnare Annika Sandström

Barnkonsekvensanalys-

checklista
SUNNEKOMMUN

SUNNÉTOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN'

Anledning till utredning:
Beslut om fjärrundervisning modersmål

Ink
Avg
Dnr.

Barn eller barngrupper som berörs av åtgärden/beslutet:
Elever i grundskolan åk 1 -6 i kommunens mindre skolenheter som läser modersmål

Utredare/titel: Biträdande skolchef

Verksamhet: Lärande och utbildning

På vilket sätt berörs barn eller barngrupper av frågan:
Undervisningen tillgänglighetsgörs samt rätten till undervisning i modersmål säkras

Innebär förslaget till beslut/åtgärd att vi har:
!•! satt barnet/barnen i främsta rummet

!•! tagit hänsyn till barnets/ barnens rättigheter
fj tagit hänsyn till barnets/barnens hälsa, utveckling och behov tagit
!•! hänsyn till barnets/barnens säkerhet
n tagit hänsyn till de barn som har funktionshinder

SUNNE l VÄRMLAND

Kommentarer:

Har barnets/barnens egna åsikter tagits tillvara inför beslutet?
l Ja

Om ja, på vilket sätt:

Om nej, motivera varför:
Inte relevant

Hur återkopplas beslutet till barngruppen?
Eleven deltar i fjärrundervisningen

Behov av fördjupad analys:

Barnkonsekvensanalysen är genomförd av:
Chef

Utredare
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