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Öppning av skolenheten Åva gymnasium samt möjlighet till 
återupptagen undervisning på plats i lokalerna inom kommunal 
vuxenutbildning 

Sammanfattning 

Folkhälsomyndigheten meddelade den 29 maj 2020, att tidigare meddelad rekommendation 
från den 17 mars 2020 (sedermera reviderad den 6 april 2020) om distansundervisning i 
gymnasieskola och vuxenutbildning dras tillbaka den 15 juni 2020. Folkhälsomyndighetens 
beslut föranleds av resultaten från sammanställd statistik och det aktuella kunskapsläget om 
covid-19 för barn och unga. Även studier som utvärderar skolstängningars effekter på 
smittspridningen ligger till grund för beslutet att dra tillbaka rekommendationen.  

Skolenheten vid Åva gymnasium har från och med den 18 mars 2020 varit stängd och från den 
20 april 2020 delvis stängd enligt beslut taget den 17 mars 2020 respektive den 16 april 2020 
av gymnasie- och näringslivsnämnden genom ett brådskande ordförandebeslut. I beslutet den 
17 mars 2020 rekommenderades även samtliga utbildningsanordnare inom vuxenutbildning i 
Täby att bedriva fjärr- eller distansundervisning för elever folkbokförda i Täby. 

Gymnasie- och näringslivsnämnden föreslås fatta beslut att öppna den kommunala 
gymnasieskolan vid skolenheten Åva gymnasium i Täby kommun den 15 juni 2020. Gymnasie- 
och näringslivsnämnden föreslås även att, såsom huvudman för elever folkbokförda i Täby, 
rekommendera samtliga berörda utbildningsanordnare inom vuxenutbildning, att från och 
med den 15 juni 2020 följa Folkhälsomyndighetens beslut från den 29 maj 2020 för elever 
folkbokförda i Täby.  

Förslag till beslut 

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att den 15 juni 2020, upphäva beslut fattat 
den 17 mars 2020 om stängning och fjärr- eller distansundervisning gällande 
skolenheten Åva gymnasium samt rekommendation om fjärr- eller distansundervisning 
för verksamhet inom kommunal vuxenutbildning.   

2. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att den 15 juni 2020 upphäva beslut om 
delvis stängning av skolenheten Åva gymnasium fattat den 16 april 2020.   

3. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att skolenheten Åva gymnasium ska 
öppna den 15 juni 2020.  
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4. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att, såsom huvudman för elever 
folkbokförda i Täby kommun, rekommendera samtliga berörda utbildningsanordnare 
inom vuxenutbildning att från och med den 15 juni 2020 följa Folkhälsomyndighetens 
beslut från den 29 maj 2020 för elever folkbokförda i Täby kommun.  

5. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart 
justerad.  

Ärendet 

Skolenheten vid Åva gymnasium har från och med den 18 mars 2020 varit stängd med 
anledning av ett beslut taget den 17 mars 2020 av gymnasie- och näringslivsnämnden genom 
ett brådskande ordförandebeslut, bilaga 1. Med att en skolenhet är ”stängd” avses att 
skolenhetens lokaler är stängda för eleverna, men att undervisning bedrivs genom fjärr- eller 
distansundervisning eller att någon verksamhet tillfälligt inte alls bedrivs. Beslutet omfattade 
även en rekommendation från gymnasie- och näringslivsnämnden, såsom huvudman för 
elever folkbokförda i Täby, till utbildningsanordnare inom vuxenutbildning att bedriva fjärr- 
eller distansundervisning för elever folkbokförda i Täby. Beslutet fattades mot bakgrund av 
Folkhälsomyndighetens rekommendation den 17 mars 2020 om att undervisningen i 
gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen inte skulle bedrivas i skolans lokaler, 
utan genom fjärr- eller distansundervisning. Rekommendationen syftade till att dämpa 
spridningstakten av covid-19.  

Den 16 april 2020 beslutade gymnasie- och näringslivsnämnden att, med ändring av 
nämndens beslut från den 17 mars 2020, att Åva gymnasium skulle vara delvis stängt från och 
med den 20 april 2020, bilaga 2. Med att en skolenhet är ”delvis stängd” avses att utbildning 
bedrivs med en mindre andel elever närvarande i skolenhetens lokaler och att övrig 
undervisning bedrivs genom fjärr- eller distansundervisning eller att viss verksamhet tillfälligt 
inte alls bedrivs. Ett beslut om delvis stängning möjliggjordes genom ändring av förordningen 
(2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta som 
beslutades den 2 april 2020. 

Med anledning av Folkhälsomyndighetens sammanställda statistik och det aktuella 
kunskapsläget om covid-19 för barn och unga samt studier som utvärderar effekten av 
skolstängningar på smittspridning beslutade Folkhälsomyndigheten den 29 maj 2020 att 
rekommendationen om distansundervisning för gymnasieskolan och den kommunala 
vuxenutbildningen dras tillbaka den 15 juni 2020, bilaga 3. 

Åva gymnasium 

Att rekommendationen dras tillbaka innebär att Åva gymnasium kan öppna för undervisning i 
skolans lokaler från och med höstterminen 2020. Det blir även möjligt att erbjuda lovskola på 
plats i skolans lokaler för elever i gymnasieskolan som behöver det. Folkhälsomyndigheten 
betonar vikten av att de allmänna råden för att minska risken för smittspridning följs när 
gymnasieskolorna öppnar, på samma sätt som i grundskolorna.  
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Kommunal vuxenutbildning 

Avseende den kommunala vuxenutbildningen föreslås gymnasie- och näringslivsnämnden att, 
såsom huvudman för elever folkbokförda i Täby, rekommendera samtliga berörda 
utbildningsanordnare inom vuxenutbildning i Täby att följa Folkhälsomyndighetens beslut den 
29 maj 2020 om att dra tillbaka tidigare meddelad rekommendation. Borttagandet av 
rekommendationen innebär en möjlighet till återupptagen undervisning på plats i lokalerna.  

För den kommunala vuxenutbildningen ska de föreskrifter, allmänna råd och 
rekommendationer som gäller för övriga samhället beaktas. Folkhälsomyndigheten anger att 
det till exempel kan innebära fortsatt distansundervisning när så är möjligt, som för teoretiska 
moment, men att undervisningen återupptas på plats i lokalerna för praktiska moment. 

För såväl gymnasieskolan som den kommunala vuxenutbildningen gäller att det ytterst är upp 
till huvudmannen att på det sätt som bäst passar verksamheten bidra till att minimera 
smittspridningen. Att rekommendationen dras tillbaka den 15 juni 2020 möjliggör för 
gymnasieskolor och anordnare av vuxenutbildning att planera för höstterminen. Det gör det 
även möjligt att ställa om och anpassa sommarens och höstens kurser och aktiviteter.  

Ekonomiska aspekter 

Förslaget bedöms inte ha någon ekonomiskt påverkan utifrån befintlig budget. 

 

 

 

Maria Assarsson 
Utbildningschef   

Bilagor 

1. Beslut om stängning och fjärr- eller distansundervisning gällande skolenheten Åva 
gymnasium samt rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för verksamhet 
inom kommunal vuxenutbildningen, daterat den 17 mars 2020 

2. Beslut om delvis stängning av skolenheten Åva gymnasium, daterat den 16 april 2020 
3. Folkhälsomyndighetens beslut att dra tillbaka tidigare meddelad rekommendationen 

om distansundervisning, daterat den 29 maj 2020 


