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VO UTBILDNING  

Stab utbildning 

Christina Berglund 

GYMNASIE- OCH 
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

2021-09-16 

Läsårsdata för läsåret 2022/2023 

Förslag till beslut 

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att fastställa läsårsdata för 

läsåret 2022/2023 i enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 18 augusti 

2021. 

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. 

Sammanfattning 

Läsårsdata för läsåret 2022/2023 behöver fastställas. Enligt 

gymnasieförordningen (2010:2039) 3 kap. 1 och 2 §§ ska läsåret börja i augusti 

och sluta senast 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 2022/2023 innehåller för elever inom gymnasiet och 

gymnasiesärskolan: 

 179 skoldagar 

 13 lovdagar inom terminstid 

 5 studiedagar varav 2 möjliga att flytta lokalt 

 2 eftermiddagar lektionsfria avsatta för Täby akademi för pedagogisk 

professionsutveckling 

 

Tjänsteutlåtande 

2021-08-18 

Dnr GNN 2021/128-62 
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Höstterminen startar onsdagen den 17 augusti och slutar onsdagen den 21 

december 2022. 

Vårterminen startar tisdagen den 10 januari 2023 och slutar tisdagen den 13 juni 

2023. 

Läsårsdata 2022/2023 för gymnasiet och 
gymnasiesärskolan 

Höstterminen 2022 

17 augusti (onsdag)   Terminens första dag 

29 september (torsdag)   Studiedag (flyttas ev lokalt) 

31 oktober – 2 november (måndag-onsdag) Höstlov (studiedagar) 

3 november – 4 november (torsdag-fredag) Höstlov (lovdagar) 

21 december (onsdag)   Terminens sista dag 

 

Vårterminen 2023  

10 januari (tisdag)   Terminens första dag 

27 februari – 3 mars (måndag-fredag)  Sportlov 

22 mars (onsdag)   Studiedag (flyttas ev lokalt) 

7 april – 14 april (fredag-fredag)  Påsklov 

1 maj (måndag)   Lovdag 

18 maj – 19 maj (torsdag-fredag)  Lovdag, klämdag 

5 juni – 6 juni (måndag-tisdag)  Klämdag, lovdag 

13 juni (tisdag)   Terminens sista dag  

Ekonomiska överväganden 

Några ekonomiska konsekvenser att ta hänsyn till föreligger inte. 
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Maria Assarsson 
Utbildningschef 
 

Henrik Mattisson 

Stabschef utbildning  

Bilagor  

- Läsårsdata för läsåret 2022/2023, daterad den 18 augusti 2021  

Expedieras 

Stabschef utbildning Henrik Mattisson  

Gymnasiechef Lillemor Larsson  
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