
 
 
 
 
Inrättande av en projektgrupp för extraundervisning våren/sommaren 2021 med 
anledning av distansundervisningen 2020 och inledningen av 2021 

Distansundervisningen på våra gymnasieskolor och i Vuxenutbildningen under det senaste året har 
hanterats utomordentligt väl på våra skolor. Men har trots detta naturligtvis gett stora luckor i 
inhämtade kunskaper hos alla elever. Men särskilt hos dem som haft låga meritvärden eller dåliga 
förutsättningar att följa undervisningen hemifrån.  

Vi bedömer att extra undervisning därför måste sättas in så snart skolorna kan återgå till normal 
undervisning. För att detta ska kunna ske snabbt och effektivt föreslår vi följande. 

En särskild projektgrupp tillsätts av förvaltningens ledning som får i uppdrag att 

1. Kartlägga omfattningen av brister inom de olika årskurserna och ämnesområdena 
2. Bedöma omfattningen (antal timmar) som kan krävas för att kompensera för dessa brister 

inom respektive ämnesområde och årskurs 
3. Fastställa en prioritetsordning mellan årskurserna och ämnena 
4. Bedöma i vilken omfattning man kan använda personal som inte finns på skolorna idag 

(t.ex. universitetsstuderande, arbetslösa akademiker). 
5. Bedöma i vilken omfattning extra undervisningen kan ske under vårterminen samt hur 

mycket som får ske under sommarlovet  

Projektgruppen ska rapportera till förvaltningsledningen i den omfattning som 
förvaltningsledningen anser nödvändigt. Förvaltningsledningen ska löpande lämna rapport om 
projektet vid vårens nämndssammanträden. 

Alla extra kostnader förknippade med projektet ska bokföras på ett eller flera särskilda konton eller 
med särskild kod. Kostnaderna för projektet ska inte ingå i den budgetram som fullmäktige 
fastställt. 

Skulle utbildningsdirektören och projektledaren gemensamt anse att projektuppdraget ska 
begränsas eller utvidgas kan beslut om detta tas utan inväntande av godkännande från 
utbildningsnämnden. Det är också upp till nämnda personer att besluta om VUX ska ingå i 
projektet eller om VUX ska ha egen planering för kompensation av fjorårets och vårens 
distansundervisning. 

Föreslå utbildningsnämnden besluta 

att uppdra åt utbildningsförvaltningen att tillsätta en projektgrupp enligt ovan angivna ramar och 
uppdrag. 

Lund den 14 januari 2021 
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