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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-03-19 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Sessionssalen, 2020-03-19 kl. 08:30-12:00 
§ 47 

 
 
Beslutande 
Lena Andersson (S), Krister Rohman (KD), Ann-Sofie Hagenvind (S), Kristina Spetz-Larsson 
(S), Jenny Svensson (L), Marika Lund (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Christoffer Axelsson (S), Othmar Fiala (S), Ulf Persson (C) 
 
Tjänstepersoner 
Anneli Alm, Åsa Sjögren 
 
Justering 
Utses att justera: Krister Rohman (KD) 
Justeringens tid: 2020-03-19 
 

Underskrift sekreterare  
 Åsa Sjögren 

Underskrift ordförande  
 Lena Andersson (S) 

Underskrift justerare  
 Krister Rohman (KD)  
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Anslag/bevis 
 
Protokollet tillkännages genom anslag: 
2020-03-19 – 2020-04-10 
 
Nämnd/styrelse 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2020-03-19 
 
Protokollet förvaras: 
Barn- och utbildningsförvaltningen, Stadshuset, Tidaholms kommun 
 
Underskrift 
 

Åsa Sjögren 
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Innehållsförteckning 
 
§ 47 Beslut om undantag från beslut om distansundervisning 

fattat 2020-03-17 
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2020/155 

§ 47 Beslut om undantag från beslut om distansundervisning fattat 
2020-03-17 
 
Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsomyndigheten har den 17 mars 2020 rekommenderat att bland annat 
Sveriges gymnasieskolor och kommunala vuxenutbildningar går över till att 
bedriva fjärr- och distansundervisning från och med den 18 mars 2020. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-03-17 att från och med den 18 
mars 2020 bedriva undervisningen på gymnasieskolan och den kommunala 
vuxenutbildningen på distans.  
 
Förvaltningen föreslår att elever på gymnasieskolans program och kommunala 
vuxenutbildningen i begränsad omfattning och antal ska få genomföra  
nödvändiga moment för att säkra sin utbildning. 
 
För att säkra sin utbildning behöver vissa elever på 
yrkesprogram/yrkesutbildningar genomföra olika moment.   
Det handlar till exempel om: 

• Elever på vuxenutbildningen, Yrkesförare, behöver få fortsätta 
körlektioner 

• Elever på fordon- och transportprogrammet behöver få fortsätta 
körlektioner 

• Elever på CNC behöver få köra maskiner 
• Elever på vuxenutbildningen behöver få göra klart särskild prövning för 

att få en godkänd gymnasieexamen 
• Hermods och Jensens utbildningar kräver att NP görs annars kan de ej 

tillhandahålla bedömningsunderlag 
 
Momenten kommer att genomföras med max två elever åt gången vid olika 
platser på skolan. Körlektioner kommer genomföras med en elev åt gången. 
 
Rektor är beslutande i varje enskilt elevärende.    
 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut ”Beslut om 

distansundervisning”, ordförande Lena Andersson, 2020-03-17. 
 
Förslag till beslut 

− Barn och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta att elever på gymnasieskolans program 
och den kommunala vuxenutbildningen i begränsad omfattning och 
antal får genomföra nödvändiga moment för att säkra sin utbildning. 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
− att elever på gymnasieskolans program och den kommunala 

vuxenutbildningen i begränsad omfattning och antal får genomföra 
nödvändiga moment för att säkra sin utbildning. 

− att omedelbart justera paragrafen. 
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