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Till samtliga kommuner i Västra Götaland. 

 

2021-01-08 Smittskydd Västra Götaland rekommenderar distansundervisning 

på högstadiet till och med 2020-01-24. 

 

Smittspridningen av covid-19 i regionen har fortsatt under jul- och nyårshelgerna 

och läget är mycket ansträngt i vården och i samhället i övrigt. Under veckorna 

före jul såg vi dessutom en markant ökning av antalet fall i de åldrar som går på 

grundskolans högstadium. Antalet anmälda fall i dessa åldrar har minskat under 

jullovsveckorna men hur covidsjukligheten verkligen ser ut, vet vi inte förrän 

skolorna öppnar igen. 

För att kunna bedöma läget i kommunernas olika skolor och eftersom vi befarar 

en ytterligare smittspridning när många nu återvänder till skola och arbete efter 

jullovet, rekommenderar vi att regionens högstadier, där detta är möjligt, övergår 

till distansundervisning till och med 24 januari. Detta för att minska resande och 

kontakter och därmed smittspridningstrycket i samhället. Elever i skolan bedöms 

inte som drivande i pandemin men på högstadiet är smittspridningen något högre 

än i lägre åldrar. Elever som har svårt att klara av distansundervisning bör dock 

kunna få ha sin undervisning förlagd till skolan. Ett mindre antal personer i skolan 

gör det lättare att hålla avstånd. 

Viktigt för skolorna blir dock att under distansundervisning hålla koll på 

sjukfrånvaro och covidpositivitet bland elever och personal. Detta för att vid 

behov kunna vidta lokala och mer riktade åtgärder efter den 24/1. 

Enligt regeringsbeslut är det nu skolans huvudman som självständigt beslutar om 

distansundervisning i högstadiet och graden av denna. Man ska också se över övriga 

möjliga åtgärder för att minska smittspridningen. Regering och Folkhälsomyndigheten 

uppmanar dock till en fortsatt dialog med de regionala smittskydden. Se också 

pressmeddelandet från Utbildningsdepartementet: 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/hogstadieskolor-far-mojlighet-

till-fjarr--eller-distansundervisning-for-att-undvika-trangsel-och-minska-

smittspridningen/  

 

Vid frågor kontakta ert lokala smittskyddskontor. 
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