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Hem Utbildning och examina Undervisningsväsendet och coronaviruset Beredskap för situationer som…

Beredskap för situationer som coronaviruset föranleder inom

grundläggande konstundervisning fr.o.m. 1.1.2022

Utbildning och examina Grundläggande konstundervisning Coronaviruset

Det här stödmaterialet som riktar sig till utbildningsanordnarna, skolorna och läroanstalterna innehåller

information om beredskap för situationer som coronaviruset föranleder vårterminen 2022 Enligt statsrådets

riktlinjer ordnas grundläggande konstundervisning för vuxna som distansundervisning fram till 31.1.2022.

Texten har uppdaterats 20.1.2022. Texten har kompletterats med länkar till THL:s rekommendationer om

coronavirusexponering och om coronatestning och undvikande av kontakter i områden där testningen och spårningen är

överbelastade.

Texten har uppdaterats 29.12.2021 så att den motsvarar UKM:s och THL:s rekommendation av 22.12.2021 samt

uppdateringarna som gäller lagen om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar.

Samtidigt är det skäl för utbildningsanordnarna, skolorna och läroanstalterna att planera hur man kan åtgärda

e�ekterna som coronavirusepidemin har haft på lärandet och välbe�nnandet, stödja elevernas/de studerandes

lärande och välbe�nnande samt ingjuta framtidstro. Material för detta arbete �nns på sidan Ordnande av

grundläggande konstundervisning och återhämtning från coronaepidemin fr.o.m. 1.1.2022 (https://www.oph.�/sv/ordnande-av-

grundlaggande-konstundervisning-och-aterhamtning-fran-coronaepidemin-182021) .

Inom den grundläggande konstundervisningen rekommenderas att undervisningen ordnas som närundervisning,

alltid då det är möjligt att genomföra undervisningen på ett tryggt sätt. Utbildningsanordnaren ska följa med

situationen med coronaviruset och de gällande bestämmelserna, anvisningarna och rekommendationerna samt

planera utbildningen enligt bestämmelserna som gäller hälsosäkerhet. I vårens undervisning är det skäl att ta

hänsyn till elevernas/de studerandes individuella situation.

Lagen om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (1221/2021) har stadfästs 22.12.2021. Lagen är i

kraft 1.1.2022−30.6.2022. Den temporära paragrafen 58 c är densamma till sitt innehåll som bestämmelsen som

gällde våren 2021. I 58 c § föreskrivs om åtgärder för att förhindra spridningen av coronavirusepidemin. Paragrafen

medför skyldigheter även för utbildningsanordnarna.

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL) har i samarbete med social-

och hälsovårdsministeriet (STM) 30.8.2021 utfärdat en rekommendation om ordnande av hälsosäker
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hobbyverksamhet för barn och unga. Rekommendationen kan även tillämpas när man ordnar grundläggande

konstundervisning.

UKM och THL: Rekommendation för ordnande av hälsosäker hobbyverksamhet för barn och unga

(https://minedu.�/documents/1410845/65547850/UKM+THL+Rekommendationer+f%C3%B6r+ordnande+av+h%C3%A4lsos%C3%A4ker+hobbyverksamhet+f%C3%B6r+barn+och+unga+30.8.2021.pdf/cd04b312-

5ccb-0067-ec1c-cd8�73b6469/UKM+THL+Rekommendationer+f%C3%B6r+ordnande+av+h%C3%A4lsos%C3%A4ker+hobbyverksamhet+f%C3%B6r+barn+och+unga+30.8.2021.pdf)

Det är bra att i lämpliga delar tillämpa rekommendationen även i övrig grundläggande konstundervisning än sådan

undervisning som ordnas i grupp. Det är skäl att beakta rekommendationen hos alla som ordnar grundläggande

konstundervisning, till exempel läroanstalter inom fritt bildningsarbete, samt inom olika former för genomförandet

av undervisningen.

Statsrådet tog 15.11.2021 i bruk den uppdaterade hybridstrategin för hantering av coronakrisen och

handlingsplanen för genomförande av hybridstrategin. Enligt statsrådets beslut ska epidemin i första hand

bekämpas med lokala och regionala åtgärder i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. I undervisningen

ska man därtill följa eventuella förpliktande beslut som smittskyddsmyndigheten fattar i enlighet med lagen om

smittsamma sjukdomar.

Arbetshälsoinstitutets anvisningar till arbetsplatserna (Anvisning för att förhindra covid-19-infektioner vid

småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning 1.12.2020) kan tillämpas till lämpliga

delar på det sätt man beslutar lokalt eller regionalt.

Vid användningen av läroanstalternas lokaler rekommenderas att THL:s separata anvisning om ventilation beaktas.

Anvisningarna är riktade till den tekniska personal som ansvarar för användningen av lokalerna.

THL: Anvisningar om ventilation för dem som ansvarar för användningen av utrymmen för småbarnspedagogik,

undervisning och utbildning  (https://thl.�/sv/web/miljohalsa/inomhusluft/coronavirus-och-inomhusluftens-sakerhet/anvisningar-om-ventilation-for-dem-som-

ansvarar-for-anvandningen-av-utrymmen-for-smabarnspedagogik-undervisning-och-utbildning)

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och Institutet för hälsa och välfärd har gett anvisningar gällande

o�entliga tillställningar.

Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid o�entliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid

användningen av o�entliga lokaler

(https://minedu.�/documents/1410845/22330894/Anvisningar+f%C3%B6r+att+f%C3%B6rhindra+coronavirussmitta+vid+o�entliga+tillst%C3%A4llningar%2C+vid+allm%C3%A4nna+sammankomster+och+vid+anv%C3%A4ndninge

f386-3c72-e939-c49757e40190)

Det är viktigt att anordnarna av grundläggande konstundervisning aktivt följer med epidemiläget och att man följer

myndigheternas bestämmelser, anvisningar och rekommendationer.

Utbildningsanordnarna beslutar, utgående från lagstiftningen som råder under normala omständigheter och de

ovan nämnda bestämmelserna, anvisningarna och rekommendationerna, om hur undervisningen ska ordnas

ändamålsenligt och tryggt. Grundläggande konstundervisning kan vid behov ordnas på alternativa sätt som

ersätter närundervisning.

Den grundläggande konstundervisningen ordnas enligt läroplanen

Vad gäller lagstiftning och anvisningar är situationen våren 2022 motsvarande som under våren 2021, alltså ska

planeringen och genomförandet av den grundläggande konstundervisningen grunda sig på lagstiftningen om

grundläggande konstundervisning, grunderna för läroplanen för grundläggande konstundervisning och på en av

utbildningsanordnaren godkänd läroplan. Undervisningen i den allmänna och den fördjupade lärokursen i de olika

konstarterna ska planeras utgående från dessa. Under läsårets gång kan det vara skäl att kartlägga elevernas

lärande och framsteg i studierna samt deras eventuella behov av stöd. I undervisningsarrangemangen i

läroanstalterna som ordnar grundläggande konstundervisning ska man ta hänsyn till att coronaepidemin

fortfarande pågår och iaktta myndigheternas aktuella bestämmelser, anvisningar och rekommendationer.

Utgångspunkter för ordnandet av grundläggande konstundervisning
vårterminen 2022

Den grundläggande konstundervisningen ska inom de olika konstarterna ordnas och genomföras utgående

från lagstiftningen som berör grundläggande konstundervisning, grunderna för läroplanen samt den av

utbildningsanordnaren godkända läroplanen.

Anordnaren av grundläggande konstundervisning beslutar utgående från situationen, omständigheterna och

resurserna samt myndigheternas bestämmelser, anvisningar och rekommendationer om ändamålsenliga

lösningar för att ordna undervisningen.
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Den grundläggande konstundervisningen kan även delvis eller vid behov i sin helhet ordnas på alternativa sätt,

såsom i form av distansundervisning.

Eleven och hens vårdnadshavare bör få tillräckligt med information om undervisningsarrangemangen under

vårterminen 2022 och om eventuella ändringar i dem.

Det kan vara nödvändigt att vid läroanstalten planera olika sätt att stödja de elever för vilka studierna inte har

framskridit som planerat under coronaepidemin.

Det är viktigt att läroanstalterna är beredda på att man på nytt med snabb tidtabell kan behöva ordna den

grundläggande konstundervisningen på alternativa sätt om det sker ändringar i epidemisituationen. Det

rekommenderas att läroanstalterna på förhand planerar verksamhetssätt där man turvis ordnar när- och

distansundervisning ifall de blir nödvändiga i ett senare skede.

Det är också viktigt att läroanstalterna som ordnar grundläggande konstundervisning förbereder sig för

allvarligare situationer där en stor del av personalen är borta från jobbet och man därmed skulle vara tvungen

att snabbt och tillfälligt avbryta undervisningen.

Läs mer om den regionala och lokala epidemisituationen på THL:s webbplats (https://thl.�/sv/web/infektionssjukdomar-och-

vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/lagesoversikt-om-coronaviruset/coronaepidemin-regionernas-situation-rekommendationer-och-begransningar)

Bestämmelser om hygien och avstånd enligt lagen om smittsamma
sjukdomar

Enligt paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar ska anordnarna av verksamheten se till att:

1. kunderna och deltagarna har möjlighet att rengöra händerna,

2. kunderna och deltagarna ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av

händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta, och

3. rengöringen av utrymmen och ytor e�ektiviseras utöver vad som någon annanstans föreskrivs om rengöring

när det gäller verksamheten i fråga.

Enligt paragrafen ska en aktör som disponerar över utrymmen därtill ordna deltagarnas vistelse så att personerna

fördelas så glest som möjligt med beaktande av verksamhetens särdrag.

Paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar berör förutom lokalerna inomhus även läroanstaltens utrymmen

utomhus.

Instruktioner för dem som vistas i läroanstalten kan ges på det sätt som bäst passar för verksamheten, till exempel

genom högtalarutrop, skriftliga anvisningar, skyltar eller på andra sätt som är e�ektiva.

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar övervakar regionförvaltningsverket och kommunen inom sina

verksamhetsområden fullgörandet av ovan nämnda skyldigheter och begränsningar samt därtill hörande beslut.

Regionförvaltningsverket och kommunen får inspektera den verksamhet som utövas av en aktör som de övervakar

samt de utrymmen som används i verksamheten och meddela förelägganden om att brister eller missförhållanden

ska åtgärdas.

58 c, 59 a, 59 b och 59 c § i lagen om smittsamma sjukdomar (https://www.�nlex.�/sv/laki/ajantasa/2016/20161227)

Rekommendationer för undervisning i grupp för elever under 18 år i den
grundläggande konstundervisningen

Utöver de förpliktande bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar har Institutet för hälsa och välfärd

(THL), undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och social- och hälsovårdsministeriet (STM) gett en

rekommendation om ordnande av hälsosäker hobbyverksamhet för barn och unga.

UKM, STM och THL rekommenderar att man i anordnandet av grundläggande konstundervisning iakttar UKM:s,

STM:s och THL:s rekommendation om att ordna hobbyverksamhet för barn och unga.

När man ordnar grundläggande konstundervisning ska hälsosäkerheten i undervisningen i grupp iakttas och

säkerställas med beaktande av åtminstone barnens ålder, hur permanent gruppsammansättningen är,

verksamhetens innehåll, lokalens och gruppens storlek samt huruvida verksamheten ordnas inom- eller utomhus.

1. För att kunna förebygga spridningen av coronaviruset, och för att kunna spåra viruset, är det viktigt att

undervisningsgruppen alltid har samma sammansättning och att man varje gång dokumenterar vilka som är

närvarande. När man ordnar konserter, uppträdanden och andra publika evenemang bör man iaktta UKM:s
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och THL:s anvisning om ordnandet av o�entliga tillställningar samt de lokala bestämmelserna, anvisningarna

och rekommendationerna. Det rekommenderas att föräldrarna inte vistas i läroanstaltens lokaler.

2. Verksamhetens innehåll har stor betydelse med tanke på smittrisken. Risken för smitta är störst i lag- och

kontaktgrenar samt i andra verksamhetsformer där det förekommer närkontakt och en kraftig användning av

rösten. Det är alltid utbildningsanordnaren som svarar för att personalen och intressegrupperna inom den

grundläggande konstundervisningen får de instruktioner som behövs och som följer upp att instruktionerna

följs.

3. Med tanke på smittrisken och spårbarheten är det viktigt att grupperna är så små som möjligt. I

hobbyverksamhet inomhus bör man följa den gällande rekommendationen om maximiantal personer som får

vistas i samma utrymme. I stora gymnastiksalar och andra stora lokaler är det möjligt för separata grupper att

vistas samtidigt utan att det förekommer kontakt mellan grupperna. I stora kultur- och idrottskomplex, där det

�nns många olika utrymmen och salar, kan begränsningen av antalet personer tillämpas separat för varje rum

och sal och så att storleken på varje rum och sal beaktas.

4. Utomhus är risken för smitta mindre än inomhus, vilket innebär att begränsningarna av antalet personer i

hobbyverksamhet eller rekommendationerna gällande munskydd i allmänhet sällan gäller där. Även i

hobbyverksamhet som sker utomhus rekommenderas det dock att ovan beskrivna principer iakttas i

tillämpliga delar, eftersom smitta kan ske i närkontakt också när man vistas utomhus.

5. Hälsosäkerheten kan främjas genom att antalet kontakter hålls så lågt som möjligt, till exempel genom att man

undviker kontakt med andra hobbygrupper som är verksamma samtidigt.

6. Man ska delta i hobbyverksamhet endast när man är symtomfri samt iaktta de allmänna bestämmelserna om

god hand- och hosthygien och städning. Det rekommenderas att undvika onödig fysisk kontakt.

7. Det rekommenderas att alla som deltar i hobbyverksamhet instrueras att följa de givna anvisningarna om

hälsosäkerhet. Likaså rekommenderas att de riksomfattande organisationerna åtar sig att utbilda och

handleda sina medlemsorganisationer samt ser till att egenkontroll av verksamheten ordnas.

8. Den som ordnar verksamheten svarar alltid för att deltagarna, personalen och intressegrupperna får

anvisningar samt för att se till att de följer anvisningarna. Det rekommenderas att deltagarna ges anvisningar

om kravet på symtomfrihet i fråga om närvaro, om korrekt hand- och hosthygien samt om rätt förfaringssätt

när symptom uppstår och när man söker sig till coronatest. Den gällande rekommendationen om användning

av munskydd ska följas.

Åtgärder för att undvika och förebygga smittspridning i
närundervisningen

Det rekommenderas att man i alla arrangemang inom den grundläggande konstundervisningen tar i

beaktande att coronavirusepidemin fortfarande pågår. Man ska också iaktta myndigheternas anvisningar och

rekommendationer. Tills vidare är det skäl att inom all verksamhet undvika onödig närkontakt och

upprätthålla en god hygien.

Det rekommenderas att personalen vid läroanstalterna inom grundläggande konstundervisning noggrant tar

fasta på hur man förebygger spridningen av coronaviruset i närundervisningen. Bland annat

Arbetshälsoinstitutet har publicerat anvisningar i anslutning till detta.

Man ska inte delta i den grundläggande konstundervisningen eller i annan verksamhet som ordnas i

läroanstaltens lokaler om man har symtom.

Den behandlande läkaren bedömer ifall en elev som hör till en riskgrupp, eller vars familjemedlem hör till en

riskgrupp, kan delta i närundervisningen. För dessa elever kan undervisningen i mån av möjlighet ordnas som

distansundervisning.

En enskild elev eller en undervisningsgrupp kan behöva övergå från närundervisning till distansundervisning

på grund av karantän, isolering eller för att en familjemedlem hör till riskgruppen.

Bland annat Arbetshälsoinstitutet har publicerat anvisningar som gäller personalens trygghet och säkerhet.

THL:s nationella rekommendation om munskydd gäller inte undervisningssektorn. Det rekommenderas att

man vid användningen av munskydd följer de regionala och lokala myndigheternas rekommendationer, som

med beaktande av epidemiläget kan komplettera den nationella rekommendationen om munskydd. THL

rekommenderar sedan 17.12.2021 att alla 12 år fyllda i hela landet använder munskydd i o�entliga utrymmen

inomhus och i kollektivtra�ken. De exakta rekommendationerna om användning av munskydd kan variera från

region till region.

Myndigheterna följer med epidemisituationen. Behovet av specialarrangemang bedöms och anvisningarna

uppdateras vid behov enligt epidemiläget.

Rengöring av lokalerna

Coronaviruset smittar i huvudsak via droppsmitta, det vill säga när en smittad person hostar eller nyser. Det är

möjligt att viruset också smittar via beröring. I inomhusutrymmen med dålig ventilation kan coronaviruset också
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smitta via luften i form av små aerosoler. Coronavirus överlever inte längre tider i luften eller på ytor när

temperaturen varierar.

Vid städning ska man använda ett svagt basiskt universalrengöringsmedel. Rengöringen av utrymmen och ytor ska

i enlighet med 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar e�ektiviseras utöver vad som någon annanstans föreskrivs

om rengöring när det gäller verksamheten i fråga.

 I sanitetsutrymmen kan städningen intensi�eras genom att använda desinfektionsmedel. I rengöringen av

lokalerna ska man iaktta Arbetshälsoinstitutets städanvisningar.

Kontaktytor såsom dörrhandtag, armstöd, pulpeter, bord, lampknappar och kranar torkas av minst en gång

om dagen, gärna två gånger dagligen.

Det rekommenderas att användning av gemensamma arbets- och studieredskap och arbetsmaskiner undviks

och att de alltid rengörs efter varje användning.

Genom att rengöra utrymmena mellan grupper kan man minska smittrisken.

Arbetshälsoinstitutets städanvisningar (https://www.ttl.�/sv/arbetshalsoinstitutets-coronavirus-instruktioner/)

Läs om coronaviruset Covid-19 på THL:s webbplats (https://thl.�/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-

19unta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19)

Anvisning för att förhindra covid-19-infektioner vid småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande

utbildning (https://www.ttl.�/sv/anvisning-for-att-forhindra-covid-19-infektioner-vid-smabarnspedagogik-forskoleundervisning-och-grundlaggande-utbildning/?

_ga=2.30608447.1603070421.1608555039-547097213.1606819879)

Ska man använda munskydd inom det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen?

(https://www.oph.�/sv/vanliga-fragor/ska-man-anvanda-munskydd-inom-det-fria-bildningsarbetet-och-den-grundlaggande)

Om fall av coronavirus konstateras vid en läroanstalt inom den
grundläggande konstundervisningen

Om någon vid en läroanstalt inom den grundläggande konstundervisningen har exponerats för coronaviruset

eller om man vid läroanstalten konstaterar att någon smittats av viruset, är det hälsovårdsmyndigheterna som

bestämmer om åtgärder för att begränsa smittspridningen. Sådana kan vara att läroanstalten stängs eller att

personer i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar försätts i karantän eller isolering.

Situationerna då begränsande åtgärder utgående från lagen om smittsamma sjukdomar tillämpas, såsom

karantän, kan variera, och därför ska utbildningsanordnarna lokalt bestämma om lösningarna på det sätt som

hälsovårdsmyndigheternas beslut kräver.

Läkaren som i kommunen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar kan fatta beslut om att

en person som har smittats eller som med fog misstänks ha smittats blir borta från läroanstalten i högst två

månader i sträck.

Ansvaret för att spåra smittkedjor hör till den läkare i kommunen eller sjukvårdsdistriktet som ansvarar för

smittsamma sjukdomar.

Om en elev eller en anställd vid läroanstalten konstateras ha smittats med coronavirus, ska man utreda om

någon annan har blivit utsatt för viruset.

Det är på kommunens eller sjukvårdsdistriktets ansvariga läkares ansvar att utreda smittkedjorna.

De som har blivit utsatta försätts i karantän i enlighet med de förfaringssätt som föreskrivs i lagen om

smittsamma sjukdomar.

Om undervisningen för en elev inte kan ordnas som närundervisning på grund av begränsande åtgärder enligt

lagen om smittsamma sjukdomar, kan man i mån av möjlighet ordna undervisningen på alternativa sätt.

THL: Karantän och isolering (https://thl.�/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/smitta-och-skydd-

coronaviruset/karantan-och-isolering)

THL: Coronatest och undvikande av kontakter i områden där testningen och spårningen är överbelastade

(https://thl.�/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/symtom-och-behandling-coronaviruset/coronatest-och-undvikande-av-kontakter-i-omraden-

dar-testningen-och-sparningen-ar-overbelastade)

THL har uppdaterat sin rekommendation vid situationer av coronaexponering inom småbarnspedagogiken, i

skolan och vid läroanstalterna (https://thl.�/sv/web/thl�-sv/-/thl-har-uppdaterat-sin-rekommendation-vid-situationer-av-coronaexponering-inom-smabarnspedagogiken-i-skolan-

och-vid-laroanstalterna-1)

Beaktande av elever med invandrarbakgrund
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Avvikelser från de normala undervisningsarrangemangen i den grundläggande konstundervisningen kan medföra

utmaningar i studierna och för lärandet hos många barn och unga med invandrarbakgrund. Det kan kräva särskild

uppmärksamhet och specialarrangemang, såsom tolkningstjänster, då man informerar vårdnadshavarna till elever

med invandrarbakgrund om förändringarna i undervisningen. Det är utbildningsanordnaren som har ansvar för att

se till att informationen ges på ett förståeligt sätt. Skolan ska i tillräcklig mån informera elevernas vårdnadshavare

om de olika undervisningsarrangemangen som tillämpas i respektive situation och om elevens framsteg i

studierna.

Material på �era språk som berör coronaviruset samt stöd för fostran och undervisning (/sv/utbildning-och-examina/material-pa-

�era-sprak-som-beror-coronaviruset-samt-stod-fostran-och)

Eventuell övrig verksamhet som läroanstalten ordnar

Om det i utbildningsanordnarens utrymmen inomhus eller utomhus även ordnas övrig verksamhet utöver

grundläggande konstundervisning, såsom klubbar och läger, ska man i arrangemangen iaktta myndigheternas

anvisningar för att förhindra spridningen av coronaviruset. Den som förvaltar utbildningsanordnarens lokaler

ansvarar också för att ge instruktioner och sörja för möjligheten att rengöra händerna då lokalerna används

kvällstid och under veckoslut, ifall det är frågan om verksamhet som utbildningsanordnaren ordnar. Man ska ge

instruktioner om att hålla tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra förfaringssätt som

förhindrar smittspridningen. Om det är frågan om verksamhet som en utomstående aktör ordnar och som följer

hyreskontraktet, kan utbildningsanordnaren och den som hyr lokalen komma överens om hur man ska förverkliga

skyldigheterna enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar. Den som utöver verksamheten ansvarar för att

skyldigheterna uppfylls på korrekt sätt.

Därtill ska man iaktta UKM:s, STM:s och THL:s rekommendation för ordnande av hälsosäker hobbyverksamhet.

Beslut om att med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar stänga
lokalerna som används inom grundläggande konstundervisning

Kommunens organ som ansvarar för att bekämpa smittsamma sjukdomar kan inom sitt verksamhetsområde

besluta om att bland annat stänga läroanstalter och daghem. Beslut om att delvis eller helt och hållet stänga

lokaler som används för undervisning fattas med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016).

I en sådan situation omfattar beslutsfattandet följande skeden:

1. Kommunens organ som ansvarar för att bekämpa smittsamma sjukdomar fattar ett beslut om att i enlighet

med 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar helt eller delvis stänga en eller �era läroanstalters lokaler.

Beslutet fattas av regionförvaltningsverket då det är nödvändigt på ett område som omfattar �era kommuner.

Beslut om att stänga lokalerna kan fattas för högst en månad åt gången.

2. Anordnaren av grundläggande konstundervisning kan därefter besluta om undervisningsarrangemang som

ersätter närundervisningen, ifall det inte är möjligt att på grund av smittskyddsmyndighetens beslut på ett

tryggt sätt ordna undervisningen som närundervisning. Utbildningsanordnaren kan också besluta om att

tillfälligt helt och hållet avbryta den grundläggande konstundervisningen.

Om anordnaren av grundläggande konstundervisning är en kommun ska beslutet fattas av ett kommunalt organ

eller en tjänsteinnehavare som fastställts i förvaltningsstadgan i enlighet med 90 § i kommunallagen. Fullmäktige

kan i förvaltningsstadgan i enlighet med 91 § i kommunallagen överlåta befogenheten till andra organ i kommunen

samt till förtroendevalda och tjänsteinnehavare.  När undervisningen ordnas av staten, en registrerad

sammanslutning eller en stiftelse, ska beslutet fattas av det organ eller den i personalen som fastställts i

instruktionen enligt 4 § i lagen om förvaltning av utbildning som ordnas av staten och privata.

Inom grundläggande konstundervisning kan man även utan ett beslut enligt 58 § i lagen om grundläggande

konstundervisning övergå till ersättande undervisningsarrangemang med ett beslut som fattas av anordnaren av

grundläggande konstundervisning.

Karantän och isolering

Det är kommunens eller sjukvårdsdistriktets läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar som i enlighet med

lagen om smittsamma sjukdomar har hand om att utreda smittkedjorna. Om någon i läroanstalten har blivit
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exponerad för coronaviruset eller om fall av coronaviruset har konstaterats i läroanstalten, är det

hälsomyndigheterna som beslutar om åtgärder för att begränsa spridningen av smittan. Sådana kan vara att man

stänger daghem och skolor eller att någon försätts i karantän eller isolering i enlighet med 60 § och 63 § i lagen om

smittsamma sjukdomar. Smittskyddsmyndigheten kan i enlighet med 57 § i lagen om smittsamma sjukdomar

besluta att en person ska bli borta från läroanstalten under sammanlagt högst två månader utan avbrott. De

situationer där man behöver vidta begränsande åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar, till exempel

karantän, skiljer sig från varandra och därför ska utbildningsanordnarna besluta om lokala lösningar i enlighet med

de kommunala hälsovårdsmyndigheternas beslut.

En elev inom grundläggande konstundervisning som är försatt i karantän eller isolering kan utgående från sin hälsa

och läroanstaltens förutsättningar delta i undervisningen till exempel med digitala förbindelser.

THL: Karantän och isolering  (https://thl.�/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/smitta-och-skydd-

coronaviruset/karantan-och-isolering)

Texten har redigerats

Texten har preciserats och uppdaterats till behövliga delar 18.12.2020. I texten �nns bland annat ny information om

nationella och regionala rekommendationer. Innehållet har också förtydligats till den del det varit nödvändigt.

Texten har uppdaterats 11.1.2021 för att motsvara THL:s rekommendationer om användning av munskydd (under

punkter Åtgärder för att undvika och förebygga smitt i närundervisningen).

Texten har uppdaterats 25.1.2021 med ny text om beslut om att stänga läroanstaltens lokaler och kompletterats med

punkten om karantän och isolering.

Texten har uppdaterats till behövliga delar 9.2.2021.

Texten har setts över och uppdaterats 26.3.2021. Nya tillägg i texten är bland annat anvisningarna om bestämmelser om

hygien och avstånd enligt lagen om smittsamma sjukdomar samt rengöring av lokalerna.

Texten har uppdaterats 13.4.2021. THL:s anvisning om ventilering har lagts till i texten.

Texten har uppdaterats 14.6.2021. Stödmaterialets ingress och avsnittet ”Bestämmelser om avstånd och hygien enligt

lagen om smittsamma sjukdomar” har uppdaterats. De övriga punkterna i stödmaterialet motsvarar anvisningarna som

gällt under våren 2021.

Texten har uppdaterats 21.6.2021. Åtgärdsnivåerna 1, 2 och 3 har tagits bort. Anvisning om o�entliga tillställningar har

lagts till.

Texten har uppdaterats 8.9.2021.

Texten har uppdaterats 15.10.2021 för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation om hälsosäkerhet av 12.10.2021.

Ny information �nns i avsnitten om exponering för coronaviruset, åtgärder för att förebygga smittspridning i

närundervisningen, rengöring av lokalerna och ventilation, användning av munskydd och visir samt måltider.

Texten har uppdaterats 29.12.2021 så att den motsvarar UKM:s och THL:s rekommendation av 22.12.2021 samt

uppdateringarna som gäller lagen om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar.

Texten har uppdaterats 20.1.2022. Texten har kompletterats med länkar till THL:s rekommendationer om

coronavirusexponering och om coronatestning och undvikande av kontakter i områden där testningen och spårningen är

överbelastade.
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