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Vuxenutbildningen 

 

 

Riktlinjer - Återgång till klassrumsundervisning 

Den 28 maj meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att 

rekommendationen att vuxenutbildningen ska bedrivas på distans 

tas bort från och med den 1 juni och därmed kan närundervisning 

åter börja ske.  

 

Arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram dessa riktlinjer kring 

hur återgången till närundervisning ska ske på skolorna. Det är 

viktigt att återgången sker gradvis under hösten och att stor hänsyn 

tas till rådande smittläge.  

Folkhälsomyndighetens instruktioner för gradvis återgång inom 

vuxenutbildning ska följas: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-

beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/larosaten-

och-annan-hogre-utbildning/ 

 

Riktlinjerna kan komma att revideras utifrån nya nationella 

rekommendationer eller smittläget i samhället. 

 

Tidsplan: 

31/7 Nuvarande riktlinjer kring distansundervisning 

avslutas. 

1/8 Dessa riktlinjer börjar gälla.  

Steg 1, ett mindre antal elever på plats i skolenheten. 

Tidigare beslut kring undervisningstid per 

avtalsområde gäller fortsatt. 

Klassrum, fjärrundervisning och distans - Stockholms 

stad (leverantor.stockholm) 

6/9 Steg 2, ett utökat antal elever på plats i skolenheten. 

Tidigare beslut kring undervisningstid per 

avtalsområde gäller fortsatt. 

11/10 Steg 3, en full tillbakagång till ordinarie 

klassrumsundervisning enligt avtal. Beslut kring 

undervisningstid per avtalsområde upphör. 

 

Rektor beslutar lokalt 

Det är fortsatt varje rektor på sin skolenhet som under 

tillbakagången fattar beslut om vilka elevgrupper som tas in på 

skolan, vilka tider och i vilken omfattning. Lokala förutsättningar 
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som vaccinationsgrad i närområdet, lokalernas utformning, typ av 

utbildning ska vägas in i rektors beslut så att återgången kan ske på 

ett säkert sätt. Om rektor bedömer att ett stort antal elever kan tas 

emot på skolenheten innan den 11/10 får detta ske så länge det kan 

genomföras på ett säkert sätt. 

Elevgrupper som fortsatt kan behöva prioriteras är de med en 

hemmiljö som inte är studiefrämjande eller som saknar digitala 

hjälpmedel. 

 

Fjärrundervisning 

Just nu pågår en översyn kring fjärrundervisning. Förvaltningen 

återkommer efter sommaren med mer information om 

fjärrundervisning efter den 11/10. 

 

Nationella prov 

Enligt Skolverket är de nationella proven fortsatt inställda till den 

30 juni. Under juli och augusti kan därmed skolorna börja ta in en 

mindre mängd elever för att skriva nationella prov, detta ska dock 

ske utifrån skolans förutsättningar och det är rektor på varje 

skolenhet som beslutar i frågan. Efter den 11/10 ska samtliga elever 

åter skriva nationella prov enligt ordinarie rutiner. 

 

Prövningar 

Leverantörerna får under perioden 1/8 till och med den 10/10 

avgöra hur många prövningar som kan genomföras utifrån rådande 

läge. Ingen extra ersättning utgår för genomförda prövningar. Från 

och med den 11/10 ska prövningar genomföras i enlighet med 

avtalet. 

 

Praktik inom avtalsområde 1A 

Under perioden 1/8 till och med den 10/10 ska praktik anordnas i de 

fall det är möjligt. Från och med den 11/10 ska praktik genomföras i 

enlighet med avtalet. 

 

APL inom avtalsområde 3A-I 

Under perioden 1/8 till och med den 10/10 ska APL fortsatt 

anordnas i största möjligaste mån för samtliga elever. I de fall det 

inte går att hitta en APL-plats kan skolan ge undervisning i 

momenten på skolan, detta behöver fortsatt dokumenteras av 

skolan. Från och med den 11/10 ska APL genomföras i enlighet 

med avtalet. 

 

Digitala betygskataloger 

Fortsatt kan ni använda digitala kataloger tills annat meddelas. Vi 

återkommer mer kring detta efter sommaren. 


