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Ärendelista

§ 8 Verksamhetsförändring Siljansnäs, Tällbergs och Ullvi skolor
§ 9 Utökade öppettider på fritidshemmet på Sammilsdalsskola
§ 10 Utökade öppettider på förskolorna i Leksands kommun
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§ 8 Dnr 2020/324

Verksamhetsförändring Siljansnäs, Tällbergs och Ullvi 
skolor

Beskrivning av ärendet
Med anledning av spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har 
regeringen meddelat förordningen (2020:115) om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta.
Enligt förordningen, jfr 7 §, får huvudmannen för bl.a. grundskolan besluta 
att elever ska ges undervisning där läraren och eleven är åtskilda i rum men 
inte i tid, eller åtskilda i både rum och tid. 
Detta får bland annat tillämpas när en huvudman har bedömt att en så stor 
andel av personalen vid en skolenhet är frånvarande med anledning av det 
virus som orsakar covid-19 att det under viss tid inte går eller har gått att 
bedriva verksamheten och huvudmannen därför håller eller har hållit 
skolenheten stängd.

Sektorns bedömning

Siljansnäs skola 
Bedömningen är att det inte är möjligt att organisera undervisning för åk 4-6 
i Siljansnäs skolas lokaler, eftersom det finns för lite personal på hela skolan. 
Förändringen av undervisning har införts och har fungerat bra under denna 
vecka. Det har varit full närvaro bland eleverna som deltagit på distans. 
Bedömning är utifrån rådande omständigheter att det blir en bättre kvalité på 
undervisningen kommande vecka och undervisning fortsatt bedrivs på detta 
sätt. Det rör sig också om en kortare skolvecka på grund av 
påskledigheterna. 

Tällbergs skola
När det gäller Tällbergs skola årskurs 5-6 saknas ordinarie lärare och en ny 
lärare är på plats efter påsklovet. Även på Tällbergs skola har förändringarna 
i undervisningen genomförts. 

Ullvi skola
Bedömningen är att det inte är möjligt att organisera undervisning för åk 4-6 
i Ullvi skolas lokaler, eftersom det finns för lite personal på hela skolan. 
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Bedömning är utifrån rådande omständigheter att det blir en bättre kvalité på 
undervisningen kommande vecka och undervisning fortsatt bedrivs på detta 
sätt. Det rör sig också om en kortare skolvecka på grund av 
påskledigheterna. 
Elever med särskilda behov ska få undervisning på respektive skola efter 
beslut av rektor.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-04-03

Krisledningsnämndens beslut
1. Bedriva distans- och fjärrundervisning för årskurserna 4-6 vid Siljansnäs 

skola, årskurserna 5-6 på Tällbergs skola och årskurserna 4-6 vid Ullvi 
skola till och med 8 april 2020.

2. Elever med särskilda behov får undervisning på respektive skola efter 
beslut av rektor.

Beslutet skickas till
Carin Fredlin, Sektorchef Utbildningssektorn
Annica Sandy Hedin, Avdelningschef grundskolan
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§ 9 Dnr 2020/324

Utökade öppettider på fritidshemmet på 
Sammilsdalsskolan

Beskrivning av ärendet
På grund av det ökade behovet i samhället och framför allt inom vården har 
en del vårdnadshavare med kort varsel fått ändrade arbetsplatser och 
arbetstider. En efterfrågan om ökade öppettider på fritidshemmet under 
morgonen har efterfrågats.

Sektorns bedömning
För att möta upp denna efterfrågan kommer grundskolan tillfälligt att utöka 
sina öppettider på Sammilsdalskolans fritidshem. De vårdnadshavare som 
fått utökade behov av fritidshemsplats utifrån den pågående coronapandemin 
ska kunna lämna sina barn från 06.00 på Sammilsdalskolans fritidshem. 
Barnen kommer sedan att skjutsas ut till sina ordinarie skolor till skolstarten. 
Den utökade öppettiden är tidsbegränsad tid och ska pågå så länge behovet 
till följd av pandemin finns.
De föräldrar som har behov kontaktar sitt barns rektor som tar beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-04-03

Krisledningsnämndens beslut
1. Utöka öppettiden på morgonen på Sammilsdalskolans fritidshem från 

06.00, så länge behov enligt ovanstående finns. 

Beslutet skickas till
Carin Fredlin, Sektorchef Utbildningssektorn
Annica Sandy Hedin, Avdelningschef grundskolan
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§ 10 Dnr 2020/324

Utökade öppettider på förskolorna i Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
På grund av det ökade behovet i samhället och framför allt inom vården har 
en del vårdnadshavare med kort varsel fått ändrade arbetsplatser och 
arbetstider. En efterfrågan om ökade öppettider på förskolorna under 
morgonen har efterfrågats.

Sektorns bedömning
För att möta upp denna efterfrågan kan förskolorna tillfälligt behöva utöka 
sina öppettider. De utökade öppettiderna ska pågå så länge behovet till följd 
av pandemin finns. 
De vårdnadshavare som har behov kontaktar sin förskolas rektor som tar 
beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-04-03

Krisledningsnämndens beslut
1. Delegera till rektor för respektive förskola möjligheten att utöka 

öppettiderna på förskola. 
2. Beslutet gäller under tiden som behov enligt ovanstående finns. 

Beslutet skickas till
Carin Fredlin, Sektorchef Utbildningssektorn
Maria Granath-Nilsén , Tf Avdelningschef förskolan
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