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Läsårsdata för läsåret 2021/2022 

Sammanfattning 

Läsårsdata för läsåret 2021/2022 behöver fastställas. Enligt Gymnasieförordningen 3 kap. 

paragraferna 1 och 2 ska läsåret börja i augusti, sluta i juni, omfatta minst 178 skoldagar och 

minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst 5 

studiedagar för personalen. 

Förslag till beslut 

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att fastställa läsårsdata för läsåret 

2021/2022 i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 17 augusti 2020.  

2. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att ge rektor delegation att vid behov 

tidigarelägga starten för elever i årskurs 1. 

3. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att ge rektor på gymnasiesärskolan 

delegation att anpassa läsårsdata utifrån elevernas behov.  

Ärendet 

Enligt Gymnasieförordningen 3 kap. paragraferna 1 och 2 ska läsåret börja i augusti, sluta i 

juni, omfatta minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det 

inom läsåret läggas ut högst 5 studiedagar för personalen. 

Förslag för läsåret 2021/2022 innehåller för elever inom gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan: 

 179 skoldagar 

 12 lovdagar inom terminstid 

 5 studiedagar varav 2 möjliga att flytta lokalt 

 2 eftermiddagar lektionsfria avsatta för Täby akademi för pedagogisk 

professionsutveckling.  

Höstterminen startar tisdag den 17 augusti 2021 och slutar tisdag den 21 december 2021. 

Vårterminen startar tisdag den 11 januari 2022 och slutar fredag den 10 juni 2022. 
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Läsårsdata läsåret 2021/2022 gymnasiet och gymnasiesärskolan 
 
 
Höstterminen 2021 
17 augusti (tisdag)   Terminens första dag 
30 september (torsdag)   Studiedag (möjlig att flytta lokalt) 
1 november (måndag)   Höstlov (studiedag) 
2 november (tisdag)   Höstlov (studiedag) 
3 november (onsdag)   Höstlov (studiedag) 
4 november (torsdag)   Höstlov (lovdag) 
5  november (fredag)   Höstlov (lovdag) 
21 december (tisdag)   Terminens sista dag 
  
Vårterminen 2022 
11 januari (tisdag)   Terminens första dag 
28 februari (måndag)   Sportlov 
1 mars (tisdag)   Sportlov 
2 mars (onsdag)   Sportlov 
3 mars (torsdag)   Sportlov 
4 mars (fredag)   Sportlov 
11 april (måndag)   Påsklov 
12 april (tisdag)   Påsklov 
13 april (onsdag)   Påsklov 
14 april (torsdag)   Påsklov 
15 april (fredag)   Långfredag 
18 april (måndag)   Annandag påsk 
19 april (tisdag)   Studiedag (möjlig att flytta lokalt) 
26 maj (torsdag)   Kristi himmelfärdsdag 
27 maj (fredag)   Lovdag, klämdag 
6 juni (måndag)  Nationaldag 
10 juni (fredag)   Terminens sista dag 
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