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Lagstiftningen och anvisningarna under hösten

Lagstiftningen och anvisningarna ungefär desamma under hösten som nu

• Förlängning av de temporära förändringarna som gäller 20 a § i lagen om 
grundläggande utbildning samt 52 § i lagen om yrkesutbildning (i riksdagen nu)

• Förlängning av de temporära begränsningarna enligt lagen om smittsamma 
sjukdomar (bl.a. 58 c §) 

• THL:s och UKM:s rekommendationer för anordnarna av utbildning och
småbarnspedagogik

• THL:s rekommendation om användning av munskydd

• THL:s anvisning om ventilation

• UKM:s statsunderstöd för småbarnspedagogik samt förskoleundervisning och 
grundläggande utbildning för att jämna ut effekterna av coronaepidemin
(Ansökningstiden går ut den 6.8 2021)

• Regionala och lokala beslut, råd och rekommendationer
10/06/2021 Utbildningsstyrelsen 2

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/THL+UKM+rekommendation+till+anordnare+av+utbildning+och+sm%C3%A5barnspedagogik+under+coronavirusepidemin+4.8.2020.pdf/f592ff2e-4b5d-b520-5908-d718e3f97528/THL+UKM+rekommendation+till+anordnare+av+utbildning+och+sm%C3%A5barnspedagogik+under+coronavirusepidemin+4.8.2020.pdf?t=1596718699231
https://minedu.fi/-/40-miljoonaa-euroa-haettavissa-varhaiskasvatukseen-seka-esi-ja-perusopetukseen-koronaepidemian-vaikutusten-tasoittamiseksi?languageId=sv_SE


Upplevelser och önskemål från fältet
Ett plock:

• Huvudsakliga målsättningen under våren var att kunna återvända till skolorna och läroanstalterna – man behöver 
vänja sig vid skolgången på nytt

• UKM:s vanliga frågor och UBS stödmaterial har varit till nytta och behövs också i fortsättningen

• Lärdomarna och erfarenheterna från pandemin behöver tas i beaktande och utnyttjas då man börjar bygga upp 
vardagen på nytt

• Stora skillnader inom olika utbildningsformer och på olika områden

• Oron för familjernas ork framhävs, svårt att identifiera konsekvenserna för lärandet och välbefinnandet i 
småbarnspedagogiken och de lägre årskurserna, följderna för enskilda elevers lärande och välbefinnande, t.ex. på 
grund av att eleven hör till en riskgrupp och har varit borta från närundervisningen en längre tid eller på grund av 
situationen i elevens familj. 

• Pandemin har haft betydande konsekvenser för lärandet och välbefinnandet i de högre årskurserna och andra 
stadiet där man studerat mycket på distans.

• Personalen trött och osäkerheten tär på orken
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Utbildningsstyrelsens pedagogiska stöd för den 
lokala återhämtningsplaneringen

• Effekterna på lärandet
• Effekterna på välbefinnandet-välmåendeskuld
• Erfarenheterna och lärdomarna från coronatiden
• Elev- och studerandevård
• Stöd för lärandet och handledningen
• Skolfrånvaro och elever/studerande som hoppat av skolan
• Språkliga minoriteter, elever/studerande med invandrarbakgrund och 

elever/studerande med funktionsnedsättning
• Olika följder som coronaviruset har haft på regional och lokal nivå samt för enskilda 

skolor
• Ledarskap, personalens mående samt vårdnadshavarna och familjerna
• Ingjuta framtidstro

Kurt Torsell



Utbildningsstyrelsens stödmaterial som berör 
coronavirusepidemin
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https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-
examina/undervisningsvasendet-och-coronaviruset

https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/undervisningsvasendet-och-coronaviruset


Tack!

Frågor eller kommentarer?
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