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Kommuner, kommunförbund och grundskolor i landskapet Åland

2.3.2021 Kompletterande anvisning gällande undervisningen i
grundskolan under Covid-19
Ålands landskapsregering fattade 25.2.2021 beslutet att årskurs 7–9 i alla grundskolor ska
stänga under tiden 1.3.2021-12.3.2021 för att stävja smittspridningen i landskapet. Beslutet
omfattar inte årskurserna 1–6, vilket innebär att undervisningen i de lägre årskurserna fortgår
som närundervisning med beaktande av säkerhetsaspekter gällande smittspridning.

Förebyggande åtgärder i grundskolorna
Anvisningar för det förebyggande arbetet i skolorna gavs ut 26.2.2021 och är de samma som
givits ut tidigare, men varje skola behöver nu se över att rekommendationerna fortsättningsvis
följs. Syftet med dessa anvisningar är att stödja skolor i förverkligandet av en trygg skolgång
och arbetsmiljö för både elever och personal under Covid-19 epidemin.
Länk till anvisningar 26.2.2021
https://www.regeringen.ax/nyheter/uppdaterad-information-om-beredskap-grundskolornagallande-covid-19
Konstaterats har att ju yngre skolbarn desto lägre risk att drabbas allvarlig av covid-19 och desto
lägre risk att smitta andra. Risken är emellertid inte noll för att barn även i de lägre stadierna
kan smitta varandra eller lärare. Risken kan minskas genom att följa anvisningarna. Vid behov
kan smittskyddsläkaren göra riktade åtgärder som att sätta en hel klass i karantän eller stänga
en hel skola.
Varje skola behöver uppdatera och förbättra de åtgärder och rutiner man har för att tillgodose
rekommendationer om att hålla avstånd och hygien på sin enhet enligt de omständigheter och
förutsättningar som råder på just den skolan.
För grundskolor för årskurserna 1–6 behöver man även ta i beaktande de aspekter som berör
den psykologiska tryggheten, såväl ur elevernas och vårdnadshavarnas som ur personalens
perspektiv. När man planerar åtgärderna ska man samarbeta med de sakkunniga inom
elevhälsotjänsterna samt till de delar det behövs även med hälsovårdsmyndigheterna.

Kompletterande anvisning för verksamheten i grundskolan
I enlighet med LL (2020:32) om barnomsorg och grundskola är vårdnadshavaren ansvarig för
ett läropliktigt barn fullgör läroplikten genom att antigen fullgöra den i kommunens grundskola
eller genom hemundervisning. Hemundervisningen är inte avsedd som en kortvarig lösning och
kan inte ansökas om som ett tillfälligt arrangemang.
Följande anvisning gäller vid fullgörandet av läroplikten i grundskolan:
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•

Undervisning och verksamhet i skolan ska verkställas enligt gällande lagstiftning och
läroplan.

•

Undervisningen i årskurs 1–6 ska genomföras genom närundervisning i enlighet med
(2020:32) LL om barnomsorg och grundskola. En elev har endast rätt till
distansundervisning i exceptionella situationer med ett beslut från smittskyddsläkare
som grund.

•

En elev inom grundskolans årskurs 1–6 ska delta i undervisningen om hen inte av
särskilda skäl tillfälligt har fått befrielse. Vårdnadshavare ska alltså alltid anhålla om lov
för frånvaro och skolan avgör om det finns grunder att bevilja lov för frånvaron.
Eleverna ska behandlas på likvärdiga grunder. Det är också viktigt att samarbeta med
hemmen och hitta en gemensam syn på saken.

•

En godtagbar orsak till frånvaro är till exempel sjukdom eller om eleven eller en
familjemedlem med hänsyn till smittorisken hör till riskgruppen. Huruvida man hör till
riskgruppen grundar sig på en läkarens bedömning av personens situation. Skolan är
inte skyldig att ordna distansundervisning för en elev som beviljats lov för frånvaro.
Skolarbetet sker då i form av hemuppgifter under föräldrarnas tillsyn.

•

Skolan/kommunen bör se till att skoltransporterna fungerar och att eleverna kommer
till skolan. Det är kommunens ansvar att se till att skoltransporterna sker på ett säkert
sätt och att hitta lösningar som fungerar bäst för de lokala förhållandena.

•

Rasterna är en del av skoldagen och det innebär att grupperna ska hållas åtskilda även
då. Förslagsvis kan man arrangera rasterna så att eleverna håller dem i olika omgångar
för att undvika några större elevsamlingar. Även vid skoldagens början och avslut
behöver man organisera så att det inte skapas samlingar eller trängsel då man ska gå in
och ut.

•

Måltiderna ordnas i mån av möjlighet med den egna klassen eller gruppen, inte som
gemensamma måltider i matsalen. Matsalen kan dock användas i skift. God hygien ska
iakttas av de som tillverkar maten, de som delar ut maten och de som kommer för att
äta.
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