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Lägesrapport gällande verksamheterna i samband
med covid-19
Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att lämna en
lägesrapport utifrån coronavirusets påverkan. Redovisningen
ska utgå ifrån ett verksamhetsperspektiv för att förstå hur den
pågående pandemin hittills påverkat och påverkar
verksamheterna.
All undervisning inom gymnasiet och vuxenutbildningen
bedrivs på distans sedan den 18 mars 2020. Omställningen
skedde skyndsamt och ställde krav på flexibilitet i såväl
anpassning som utformning av undervisningen.
Distansundervisningen fungerar bra och att elever och lärare
upplever en god och trygg arbetsmiljö. Närvaron för elever
har ökat efter distansundervisningens inrättande samtidigt
som sjukfrånvaro av lärarna minskat. Distansundervisningen
har resulterat i sociala utmaningar för lärare och elever som
beskriver att de saknar den sociala kontakten.
Alla nationella prov har ställts in under vårterminen vilket
påverkar möjligheten att betygsätta eleverna. Skolorna har
utarbetat ett särskilt schema för examinationer på vissa
program för årskurs 3. Verksamheterna planerar för en
omfattande sommarskola som riktar sig till fler elever än

POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2
TELEFON 08-606 70 00 E-POST utbildningsforvaltningen@haninge.se

Förvaltning

Dokumenttyp

Sida

Recit
Avdelning/Enhet

2 (2)

Datum

Diarienummer

2020-05-25

GVN 2020/63

Handläggare

Emma Wred,

tidigare år och diskuterar möjligheten för elever att
genomföra prövningar i augusti.
Stockholms kommuner har gemensamt kommit överens om
att årets studenter inte kommer ha ett gemensamt utspring.
Verksamhetschef och ledningsgrupp för en fortsatt dialog
med kringliggande kommuner för att se över hur en eventuell
ceremoni kan ordnas för studenterna vid ett senare tillfälle.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fattade den 19 maj
beslut om att vuxenutbildningens kurser förlängs med två
veckor och för gymnasieskolorna förlängs terminen med tre
dagar, från den 9 juni till den 12 juni. Gymnasiesärskolan
påverkas inte av den förlängda terminen.

Förslag till beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner
lägesrapporten gällande verksamheterna i samband
med covid-19.
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