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Delegationsbeslut

Datum

2021-t2-20

Beslut attbåÃla Bergaskolan delvis stängd och övergå till fiän- ellet distansundervisning
under perioden den 2l - 22 decembe t 2021 lot samtliga elever i füliande klasser: FA, FB,
18, lC,3,A',38,3C, 44,48, 5Á, 58 och 8F.
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Beslut
Grundskolenämnden beslutar att Bergaskolan ska hållas delvis stängd under perioden fr.o.m. den 27
t.o.m. den 22 december 2021 . Beslutet omfattar samtliga elever i följande kl¿sser: F,{, FB, 1,{, 18,
'1,C, 3A, 3B., 3C, 4A, 48,5Á., 58 och 8F. Med att skolenheten halls delvis stängd avses âtt
utbildning
bedrivs med en mindre andel elevet närvarande i skolenhetens lokaler och att övrþ tmdervisning
bedrivs drir eleven och läraren är åtskilda i rum men inte i tid þ.k. f]åirrundervisning) eller i både rum
och tid (s.k. distansundervisning).
Beslutet omfattar inte elevet som utifrån rektors bedömning av sá¡skild anledning saknar möjlighet
att vistas i hemmet under den aktuella perioden.
Skäl ftir beslutet
Beslutet har fattats i samråd med Smittsþdd i Skåne till fölid av omfattande smittspridning i de
berörda skolklassetna. Att delvis stänga skolenheten och övetgå till fjän- eller distansundervisning är
ett led i att minska sprittsmidningen av covid-L9.
Beslutet anses vara så brådskande att grundskolenämndens avgörande inte kan awaktas.

Tillämpliga bestämmelser m.m.
Enlgt 2 $ första stycket 2 i förordningen Q020:115) om utbildning på skolområdet och annan
pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta får en huvudman för grundskolan tillämpa
bestämmelsema i 3-10 $$ om huvudmannen efter samråd med smittsþddsläkare håller eller har hållit
en skolenhet stängd elle¡ delvis sfängd som en åtgärd för att motverka spridning av det virus som
orsakar covid-l9.
2 $ ttedje stycket i förordningen framgår följande. Med att en skolenhet ?k delvis stängd enligt
första stycket 1.,2 och 4 avses att utbildning bedrivs med en mindre andel elever nli.rvarande i
skolenhetens lokaler och att övrþ undewisning beddvs ddr eleven och láraren är åtskilda i rum men
inte i tid, eller i både rum och tid, eller att viss verksamhet tillfülligt inte alls bedrivs.
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Enligt punkten 5.5.1 i gtundskolenämndens delegeringsordrirg ¿ir ordföranden i nämnden, vid
dennes förfall första vice ordförande och vid dennes förfall andre vice o¡dförande, behörþ att, med
stöd av 6kap.39 $ kommunallagen, besluta på nämndens vägnar i irenden som är så bddskande att
nämndens

inte kan awaktas.
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