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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 
undervisningsarrangemang 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 grundläggande utbildning. Beslutet gäller 10.8.2021-31.7.2022.  
 

I beslutet bör framgå bland annat nödvändigheten i att övergå till exceptionella 
undervisningsarrangemang, 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 ovan 
nämnda planer kan antecknas i en särskild bilaga.   
  
 
 
 

Beredskapsplan för eventuella exceptionella undervisningsarrangemang. 
  
Skolorna fyller i för sin del punkt 1 och 2.   
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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 

- Eleverna i årskurs 6-10 använder ansiktsmask då de vistas i skolhuset 
- All personal använder ansiktsmask då de vistas i huset 
- Handtvätt innan varje lektion börjar, i konst- och färdighetsämnen även innan 

lektionen slutar 
- Datorerna putsas efter varje lektion 
-   Vi strävar till att eleverna inte delar material under lektionens gång 
-  Samlingarna sköts på distans 
-  Vi försöker i mån av möjlighet hålla avstånd i klasserna 
-  Vissa övningar i t.ex gymnastiken har lämnats bort 

 
b) Skoldagens struktur och rastarrangemang 
- Eleverna i åk 1-5 använder enbart dörrarna vid övre gården för in- och utgång, 

eleverna i åk 6-10 använder enbart dörrarna på nya sidan för in- och utgång 
- Vi har uteraster (för lågklasserna är alla raster uteraster, ifall vädret är väldigt dåligt 

får eleverna i åk 7-10 vara inne, men då bara i sin egen hemklass) 
- Eleverna i åk 7-10 har skilda in- och utgångar årskursvis (åk 9 och 10 delar ingång) 

vid raster. Eleverna i åk 1-6 samlas klassvis på gården då rasten är slut och går in till 
lektionen med en lärare 

- Utomstående vuxna får inte komma in i skolan utan överenskommelse (gäller även 
vårdnadshavare) 

- Alla soffor från korridorerna är bortförda 
- Läxlabbet (klubbverksamhet) är uppdelat så att det hålls årskursvis 

 
 
 

b) Skolbespisning (t.ex. hygien, utspridning av matturer och åtgärder som 
berör utdelning av mat) 

 

Tid Åk Tid Åk 

10.40-11.00 åk 1 11.00-11.20 åk 8 & 10 

10.40-11.00 (Stora salen) åk 2 11.20-11.45 åk 7  

11.00-11.15 åk 3 12.00-12.15 åk 9 

11.05-11.20 åk 4   

12.00-12.15 (Lektion 11.30-12.00 
och 12.15-13.00) 

åk 5   

11.25-11.45 åk 6   
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- Onsdagar tidigareläggs alla mattider i åk 7-10 med 15 minuter på grund av avvikande 

lektionstider 
- Vissa dagar varierar mattiderna för en del klasser  i åk 7-10 beroende på lektionerna (bla. 

gymnastik) 
- Åk 5 och 6 byter matturer med varandra vid varje periodbyte 

- åk 7 har trappade matturer klassvis 
- Årskursernas matturer byts vid periodbyte 
 
Alla klasser har egna märkta bord med bestämd sittplats för varje elev.  
 
Alla elever tvättar händerna innan de går till maten och använder handdesi innan de tar 
maten.  
 
De elever som äter eget medhavt mellanmål sitter årskursvis i matsalen när de äter. 

 
 

 
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.  

 

c) Hur säkerheten beaktas i undervisning som sker utanför skolområdet 
 

- Undervisning utanför skolområdet sker främst utomhus och skolans elever 
förflyttar sig inte med kommunala fortskaffningsmedel. Om någon grupp besöker 
något ställe inomhus tas corona-arrangemang och restriktioner i beaktande. 
Förflyttningar sker i så fall med abonnerade bussar årskursvis 

- Årskurserna blandas inte 
- Skolan deltar inte i tävlingar som ordnas av olika organisationer 
 
 
 

d) Hur säkerheten beaktas i samarbetet mellan hem och skola (t.ex. 
föräldrakvällar och möten) 

- Föräldrakvällar och föräldramöten hålls virtuellt via Teams eller Meet eller vid 
behov utomhus. 

- Möten med enskilda föräldrar kan vid behov ordnas i skolan (vi tar då i beaktande 
alla säkerhetsrekommendationer) 

- Hem- och skola-dagen uppmärksammas med frukost för eleverna i klassen och 
möjlighet för vårdnadshavare att delta virtuellt. 

 
2) Skolans beredskap till eventuella exceptionella undervisningsarrangemang. 

Hur förverkligas följande om exceptionella undervisningsarrangemang är i 
kraft:  
 

a) förverkligande av när- och distansundervisning turvis? 



 

 

 4 (5) 

  

 

- plan görs upp av klassläraren/-föreståndaren tillsammans med berörda lärare (för 
elever som beviljats särskilda undervisningsarrangemang §18) 
- vissa delar av undervisningen kan streamas till eleven (via Meet) 
- ifall hela klasser/grupper sätts i distansundervisning sker undervisningen enligt 
schemat på samma sätt  som under våren -20)  
 

b) utnyttjande av apparater och distansförbindelser i undervisningen? 

Skolan lånar ut datorer vid behov 
Streamar viss del av undervisningen för elever som inte deltar (via Meet) 

- olika plattformar: Qridi (åk 1-2) Classroom, och Wilma 
 

c) handledning och stöd för lärande och skolgång? 

Möjlighet till både specialundervisning och elevvårdstjänster via distans. 
 

d) förverkligande av skolvisa elevvårdstjänster? Man ska särskilt fästa 
uppmärksamhet vid hur elevvårdstjänsternas tillgänglighet förverkligas 
hos elever som deltar i distansundervisning. 

Tröskeln för att kontakta elevvården ska också vid exceptionella 
undervisningsarrangemang vara så låg som möjligt. I första hand erbjuds kontakt för 
elever och vårdnadshavare via videosamtal eller på annat sätt på distans.  Enligt 
behov är det också möjligt för elev och vårdnadshavare att komma till skolan och 
träffa personal från elevvården. Eventuella ändringar i arrangemangen sker i enlighet 
med stadens direktiv. 
Vid undantagstillstånd strävar skolhälsovården att hålla verksamheten normal så 
länge som möjligt, naturligtvis enligt nationella och Esbo stads riktlinjer. 
Skolhälsovården betjänar enligt möjlighet på mottagning, distansmottagning per 
telefon eller via TerkkariChat 
 

  
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  
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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.  
  
 


