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 § 2/2022 

Beslut om fjärrundervisning i årskurs 7-9 (Dnr KS2022/0082) 

Sammanfattning 

Genom förslaget till beslut får fjärrundervisning bedrivas i årskurs 7-9 vid Kungälvs kommuns 
högstadieskolor, om det behövs på grund av att lärare eller elever inte är eller har varit 
närvarande i skolenhetens lokaler därför att de i fråga om sin egen personliga situation följer 
eller har följt föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten 
som avser sjukdomen covid-19. Detta gäller när det finns förutsättningar att organisera för 
fjärrundervisning. Beslutet gäller perioden 2022-01-17 – 2022-02-28. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beslut om fjärrundervisning i årskurs 7-9 

Beslut 

1. Vid högstadieskolorna (årskurs 7-9) på Munkegärdeskolan, Ytterbyskolan och 
Thorildskolan ges elever och lärare möjlighet att vid undervisning vara åtskilda i 
rum men inte i tid (fjärrundervisning). 

2. Punkten 1 gäller under förutsättning att det behövs på grund av att lärare eller 
elever inte är eller har varit närvarande i skolenhetens lokaler därför att de i fråga 
om sin egen personliga situation följer eller har följt föreskrifter, allmänna råd 
eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-
19. 

3. Beslutet gäller perioden 2022-01-17 – 2022-02-28. 
__________ 

 
 
  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-01-17 
Sida 4 (4) 

 
 

 ORDFÖRANDEBESLUT 
KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 3/2022 

Beslut om fjärr- och distansundervisning vid Ytterbyskolan (Dnr 
KS2022/0084) 

Sammanfattning 

Ytterbyskolans årskurs 7 och 8 övergår till fjärr- och distansundervisning från och med den 18 
januari 2022. Elever som bedöms ha behov av närundervisning undantas. Beslutet gäller till 
och med den 21 januari 2022 och omprövas kontinuerligt. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beslut om fjärr- och distansundervisning vid Ytterbyskolan 

Beslut 

1. Ytterbyskolans årskurs 7 - 8 ska övergå till fjärr- och distansundervisning. 
2. Elever som har behov av närundervisning ska ges det.  
3. Beslutet gäller perioden 2022-01-18 – 2022-01-21.  
 

__________ 
 

 
 


