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Beredskapsplan för eventuella exceptionella undervisningsarrangemang.  
  
Enligt den temporära ändringen av lagen om grundläggande utbildning kan man i undervisningen 
genom beslut av utbildningsanordnaren övergå till exceptionella undervisningsarrangemang, om det 
är nödvändigt för att undervisningen ska kunna ordnas. Den temporära ändringen är i kraft 
1.8.2021-31.7.2022.  
  
Ett beslut om övergång till exceptionella undervisningsarrangemang får fattas för högst en månad åt 
gången. Ett beslut om exceptionella undervisningsarrangemang får verkställas utan att det har 
vunnit laga kraft. Under exceptionella undervisningsarrangemang ordnas undervisningen helt eller 
delvis i form av distansundervisning.  
  
Exceptionella undervisningsarrangemang gäller inte elever i förskoleundervisning, elever i 
årskurserna 1–3 i den grundläggande utbildningen, elever som fått ett beslut om särskilt stöd, elever 
som omfattas av förlängd läroplikt, och inte heller elever inom förberedande undervisning.  
  
Om undervisningen till följd av ett beslut som meddelats med stöd av 58 § i lagen om smittsamma 
sjukdomar (1227/2016) inte kan ordnas tryggt som närundervisning i skolan eller på någon annan 
plats där undervisning ordnas, kan man i undervisningen genom beslut av utbildningsanordnaren 
övergå till exceptionella undervisningsarrangemang, om det är nödvändigt för att undervisningen 
ska kunna ordnas.   
  
Utbildningsanordnaren fattar beslut om att övergå till exceptionella undervisningsarrange-
mang med stöd av 20 a § i lagen om grundläggande utbildning. Nämnden Svenska rum 10.08.2021 § 
61 beslutade delegera sin beslutanderätt så att direktören för sektorn för fostran och lärande fattar 
beslut om övergång till exceptionella undervisningsarrangemang enligt 20 a § i lagen om grund-
läggande utbildning. Beslutet gäller 10.8.2021-31.7.2022.  
 

I beslutet bör framgå bland annat nödvändigheten i att övergå till exceptionella undervisnings-
arrangemang, hur länge arrangemangen ska pågå, platsen för den tillämpade undervisningen, vilka 
skolor, årskurser och undervisningsgrupper beslutet gäller samt hur undervisningen, stöd i lärandet 
och skolgången, skolbespisningen samt övriga studiesociala förmåner och elevvården ordnas under 
de exceptionella arrangemangen. Till beslutet bifogas anvisningar för att ansöka om ändring.  
 

Som en del av beredskapen ska utbildningsanordnaren planera åtgärder och praxis i anslutning till 
de exceptionella undervisningsarrangemangen. Särskilt bör man vid distansundervisning fästa 
uppmärksamhet vid hur tjänsterna ordnas praktiskt (till exempel information, skolmat, stöd för 
lärande och skolgång, elevvård, personalens arbetsfördelning och uppgifter).  
 

Övergången till exceptionella undervisningsarrangemang och åtgärder i anslutning till detta ska 
antecknas i utbildningsanordnarens läsårsplan och i skolans egen elevvårdsplan. Ändringar i 
ovannämnda planer kan antecknas i en särskild bilaga.   
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Beredskapsplan för eventuella exceptionella undervisningsarrangemang. 
  
Skolorna fyller i för sin del punkt 1 och 2.   
 

1) I vår skola har vi i början av läsåret gjort följande lösningar och åtgärder för att förebygga 
och förhindra spridningen av coronaviruset.  
 
a) Garanterande av säkerhet i undervisningssituationer 

Alla vuxna använder ansiktsmask 
Eleverna jobbar endast i sina egna undervisningsgrupper, vi blandar inte eleverna. 
Alla tvättar händerna varje gång de kommer in från rasten. 
Vi sitter så utspritt som möjligt i klassrummen. 
Eleverna använder i mån av möjlighet samma dator/iPad. Dessa putsas efter 
användning. 
Vi har inga gemensamma samlingar eller träffar fysiskt, eventuella sådana görs 
virtuellt. 
Klasserna har klassvisa toaletter. 
 

b) Skoldagens struktur och rastarrangemang 
Klasserna arbetar i 2 olika hus och använder 3 olika ingångar.  
Gården är stor så barnen sprids naturligt på ett brett område. 
Vi har klassvisa turer för fotbollsspel på sportplanen. 
Inga utomstående får vistas i skolans utrymmen. 
Eventuella läxlabb och klubbar sker klassvis. 
 

c) Skolbespisning (t.ex. hygien, utspridning av matturer och åtgärder som berör utdelning 
av mat) 
Vi tvättar händerna och använder handdesi före maten. 
Eleverna äter i egna klassrum. 
Lärarna och/eller skolgångsbiträden serverar maten. 
 
Ifall eleven har beslut om särskilda undervisningsarrangemang och inte deltar i 
närundervisningen kan elevens skollunch hämtas från skolans kök eller från annat ställe 
som skiljt meddelats.  

 

d) Hur säkerheten beaktas i undervisning som sker utanför skolområdet 
Vi undviker undervisning utanför skolområdet eller gör sådan endast utomhus. 
Vår undervisning i  Lahnus skola sker med allmänna säkerhetsåtgärder, vi åker med 
abonnerad buss och har sådana lektionstider att vi inte träffar eleverna från Lahnus. 
 

e) Hur säkerheten beaktas i samarbetet mellan hem och skola (t.ex. föräldrakvällar och 
möten) 
Vi använder oss endast av digitala möten. 
OM vi av någon anledning måste träffa enskilda vårdnadshavare gör vi det med 
trygghetsavstånd och använder ansiktsmask. 

 
f)  

 
2) Skolans beredskap till eventuella exceptionella undervisningsarrangemang. Hur förverkligas 

följande om exceptionella undervisningsarrangemang är i kraft:  
 

a) förverkligande av när- och distansundervisning turvis? 
Förverkligas inte hos oss då vi har enbart åk 1-4. 
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b) utnyttjande av apparater och distansförbindelser i undervisningen? 

Vi använder oss av Qridi (åk 1-2) och Google Meet (åk 3-4). 
Vid behov kan eleverna låna dator från skolan. 
 

c) handledning och stöd för lärande och skolgång? 
Handledning och stöd förverkligas på distans via lämplig virtuell kanal. 

 
 

d) förverkligande av skolvisa elevvårdstjänster? Man ska särskilt fästa uppmärksamhet 
vid hur elevvårdstjänsternas tillgänglighet förverkligas hos elever som deltar i 
distansundervisning. 
Elevvårdstjänster erbjuds vid behov även på distans och tröskeln för att kontakta 
elevhälsan skall även under eventuell distanstid vara låg.  
  

  
Skolorna följer stadens gemensamma anvisningar gällande beredskap i följande punkter vid 
eventuella exceptionella undervisningsarrangemang:   

  
Förverkligande av bedömning av elevens lärande och kunnande   
  
Bedömningen genomförs enligt läroplanen. I bedömningssamtal är det möjligt att använda sig av 
distansförbindelser.   
 

Anordnande av skolbespisning   
   
Måltiderna för de elever vars undervisning ordnas distans kan hämtas antingen från skolans kök 
eller från annat ställe som skiljt meddelats.   
  
Anordnande av skolskjuts  
  
Skolskjutser ordnas för de elever som deltar i närundervisning i enlighet med ikraftvarande 
principer för skolskjuts och de beslut som fattats.    
  
Information  
  
Resultatenhetens ledning informerar i samarbete med skolans ledning om eventuell övergång 
till exceptionella undervisningsarrangemang.  
Corona exit   
 

(Behandlas även i läsårsplanens 2. Utveckling av verksamheten 2.1. Resultatenhetens gemensamma 
fokusområden a) Corona exit)  
 

Åtgärder för att stöda barnens och elevernas välmående och lärande efter coronaperioden planeras 
och genomförs under läsåret. Inkluderar också en känsla av sammanhang och gruppbildning. 
Bör även beakta risken för en ny coronavåg och vad det innebär för verksamheten.  
  
 

 


