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Plats och tid Stadshus C, lokal C1, klockan 16.30-17.30 

Närvarande Eva Pehrsson-Karlsson (C), 

ordförande 

Jeanette Qvist (S), vice ordförande 

Anne Tano (M) 

Margit Kastberg (M) 

Marianne Nord Lyngdorf (L) 

Kent Norberg (S) 

Per Olsson (S) 

Jan-Olof Skoglund (SD) 

 

 

Ersättare Joel Söderberg (L) 

Karin Sandström (S) 

 

Övriga deltagare Maria Gustafsson, förvaltningschef 

Dan Persson, administrativ chef 

Viktoria Thonäng, verksamhetsutvecklare 

Kristina Bäckman, rektor Peder Skrivares skola 

Lars Kyllergård, rektor Peder Skrivares skola 

Utses att justera Kent Norberg (S) 

Justeringens plats 

och tid 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Borgmästaregatan 20 

Sekreterare Viktoria Thonäng Paragraf 13-13 

Ordförande Eva Pehrsson-Karlsson (C) 

Justerande Kent Norberg (S)   

 

 

  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-03-18 2 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 13 Dnr  
 
 

Information med anledning av åtgärder till följd 
av Coronaviruset 

 
Nämndens ordförande informerar om det delegeringsbeslut som fattats 
som innebär att gymnasieutbildningen på Peder Skrivares skola från och 
med den 19 mars 2020 i största omfattning ska bedrivas på distans. 
Beslutet omfattar inte gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för 
vuxna. Peder Skrivares skola håller stängt den 18 mars för studiedag. 
 
Vuxenutbildningen och yrkeshögskolan rekommenderas bedriva utbildning 
på distans från och med den 19 mars 2020. 
 
Förvaltningen informerar om nuläge på Peder Skrivares skola och det 
arbete som pågår för att organisera distansutbildning samt hur utbildning 
anpassas efter skolans olika elevgrupper. 
 
Undervisningen på Peder Skrivares skola kommer att ske enligt ordinarie 
schema. Förvaltningen betonar att det är viktigt att det finns en hög grad av 
igenkänning för eleverna i undervisningen och att ambitionen är att 
verksamheten på skolan i största möjligaste mån ska bedrivas som vanligt. 
Exempelvis fortsätter elevhälsan och skolbiblioteket sin verksamhet som 
vanligt. Arbetsförlagt lärande (APL) fortsätter i den mån det är möjligt. 
 
IT-support erbjuds för att säkerställa att skolans elever har möjlighet att 
tillgodogöra sig undervisning på distans och att lärare har tillgång till 
nödvändiga digitala verktyg. 
 
Förvaltningen arbetar aktivt för att hitta former och arbetssätt för att 
garantera likvärdigheten i utbildningen. Det är viktigt att alla elever får det 
stöd de behöver när undervisningsformer förändras. Stort fokus ligger på 
att de elever som läser årskurs 3 ska kunna ta sin gymnasieexamen. 
 
Nämndens ledamöter ges möjlighet att ställa frågor till förvaltningen. 
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