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Uppdrag att genomföra stödjande insatser med anledning av
covid-19
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att genomföra insatser för att stödja
huvudmän, utbildningsanordnare, rektorer, lärare, förskollärare samt övrig
personal i skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet under utbrottet av
det nya coronaviruset i syfte att underlätta arbetssituationen.
Skolverket ska ta fram och sprida lärande exempel på hur arbetet kan organiseras med stöd i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet
och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, andra bestämmelser som rör skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet samt
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och föreskrifter med anledning
av covid-19. I uppdraget ingår att ta fram specifikt stöd för att underlätta
delar av utbildningen som är särskilt svåra att genomföra under pandemin,
som till exempel praktisk arbetslivsorientering (prao), arbetsplatsförlagt
lärande (APL), prövning, betygssättning och utvecklingssamtal. I uppdraget
ingår även att ta fram stöd för elevhälsans arbete, stöd för arbetet med
nyanlända elever, elever på introduktionsprogram och elever i behov av
särskilda stödinsatser, t.ex. på grund av familjens situation eller andra sociala
skäl, en funktionsnedsättning, bristande kunskaper i svenska språket, bristande datorvana eller bristande tillgång till sådan utrustning som behövs i
denna situation. Skolverket ska även utforma stöd som ger huvudmän,
utbildningsanordnare och rektorer vägledning att organisera verksamheten
på ett sätt som ger en rimlig arbetssituation för förskollärare, lärare samt
övrig personal i skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet. Vidare ska
stöd för att bemöta barns och elevers oro till följd av den pågående situationen tas fram.
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Skolverket ska samråda med Specialpedagogiska skolmyndigheten och
Statens skolinspektion samt inhämta kunskaper och erfarenheter från andra
relevanta myndigheter och aktörer, bl.a. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, Friskolornas riksförbund,
Idéburna skolors riksförbund, Sveriges Skolledarförbund, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Svenska Kommunalarbetareförbundet.
De stödjande insatserna enligt detta uppdrag ska finnas tillgängliga senast
den 7 maj 2020 och kontinuerligt uppdateras efter behov. Skolverket ska
hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om
arbetet och uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 18 december 2020.
Skälen för regeringens beslut

Det rådande läget med anledning av covid-19 innebär stora svårigheter för
barn, elever och personal i skolväsendet. Barn och elever som inte tidigare
haft behov av särskilda stödinsatser kan i rådande situation behöva sådana.
Rektorer, lärare och annan personal är hårt ansträngda eftersom de samtidigt
med sitt uppdrag att tillförsäkra alla barn och elever sin rätt till utbildning
också behöver arbeta för att minimera risker för smittspridning.
Verksamheterna går inte att bedriva som vanligt. För att underlätta för
huvudmännen att tillförsäkra eleverna sin rätt till utbildning enligt skollagen
(2010:800) har regeringen den 13 mars 2020 beslutat förordningen
(2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet
vid spridning av viss smitta. Förordningen innehåller bland annat bestämmelser som ger huvudmännen möjlighet att organisera undervisningen på
annat sätt och vid andra tidpunkter än vad som annars är möjligt enligt
skollagen. Regeringen har vidare beslutat om ändringar i denna förordning
vid tre tillfällen, den 20 mars, den 2 april och den 24 april. Regeringen har
även beslutat förordningsmotiv samt tagit fram informationsmaterial som
publicerats på www.regeringen.se. För vuxenutbildningen finns inte några
bestämmelser om närvaroplikt för elever eller att utbildningen ska vara skolförlagd eller bedrivas inom vissa tider. Däremot har olika myndigheter, t.ex.
Folkhälsomyndigheten, meddelat föreskrifter eller utfärdat rekommendationer och andra bedömningar som aktörer inom skolväsendet ska eller kan
följa och förhålla sig till.
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Inom loppet av drygt en månad är det således många nya bestämmelser som
huvudmän, utbildningsanordnare, rektorer, lärare, förskollärare och annan
personal har att förhålla sig till samtidigt som läget på grund av covid-19
fortfarande är ansträngt.
Mot denna bakgrund bedömer regeringen att det finns ett behov av att
Skolverket tillhandahåller stödjande insatser till verksamheterna inom
skolväsendet.

På regeringens vägnar

Anna Ekström

Linda Norman Torvang
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Kopia till
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolinspektion
Folkhälsomyndigheten
Socialstyrelsen
Sveriges Kommuner och Regioner
Friskolornas riksförbund
Idéburna skolors riksförbund
Sveriges Skolledarförbund
Lärarnas Riksförbund
Lärarförbundet
Svenska Kommunalarbetareförbundet
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