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Yttrande över förslag till föreskrifter om vilka kurser i 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som fjärrundervisning 

får användas i med mera. Skolverkets diarienummer 2020:1405 
 

SiS bedriver i enlighet med 24 kap. 8-9 §§ skollagen (2010:800) utbildning för placerade 

ungdomar vid särskilda ungdomshem motsvarande de skolformer ungdomen annars 

hade haft rätt att delta i. 

 

Trots att SiS använder fjärrundervisning i mycket begränsad omfattning är det av vikt 

att möjligheten att kunna erbjuda elever den utbildning som krävs för att uppnå en 

obruten skolgång inte begränsas mer än absolut nödvändigt. Skolverket föreslår att 

kurser med praktiska inslag inte ska omfattas av möjlighet till fjärrundervisning. SiS 

har genom 13 a kap. 3 § gymnasieförordningen haft långtgående möjligheter att erbjuda 

kurser genom fjärrundervisning. Denna bestämmelse är dock upphävd genom SFS 

2020:780. Utifrån de speciella förutsättningar som SiS har att erbjuda alla placerade en 

obruten skolgång önskar SiS att regelverket gällande fjärrundervisning utformas på ett 

sådant sätt att SiS möjligheter till fjärrundervisning i samtliga kurser och ämnen 

säkerställs så långt det är möjligt. 

 

SiS noterar vidare att Skolverket i konsekvensanalysen (sid 9) anger huvudmän, lärare 

och elever inom skolformerna gymnasieskola och gymnasiesärskola som berörda av 

bestämmelserna. SiS bedriver utbildning motsvarande angivna skolformer men inom 

ramen för särskild utbildningsform enligt 24 kapitlet skollagen inom vilken relevanta 

bestämmelser enligt skollagen ska tillämpas. SiS bedömer därmed att bestämmelserna i 

de föreslagna föreskrifterna även berör SiS och önskar att bestämmelserna gällande SiS 

utformas på ett sådant sätt som föreslås i stycket ovan. 

 

SiS har utifrån sitt uppdrag inga övriga synpunkter på Skolverkets förslag. 
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Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Anita Andersson. Föredragande har 

varit utredaren Tobias Lundberg.  

 

 

 

 

Anita Andersson 

   Tobias Lundberg 

 

 

Kopia: SiS ledning, registrator ungdomsvården söder, registrator ungdomsvården norr, 

SiS rektorer.  

 


