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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-03-19
Regionala utvecklingsnämndens presidium

§

Ärendenummer RUN 2020/122

Folkhögskolors hantering av stängning
Beslut
1. För utbildningar som inte kan fullföljas helt på distans ska det vara
möjligt för deltagare att låna utrustning i skolans lokaler. Skolans rektor
ansvarar för att det sker på ett organiserat sätt och med fokus att inte
riskera smittspridning.
2. Skolor som har internatboende på plats håller köken öppna för att klara
mathållningen på ett ansvarfullt sätt.
3. Kurator och personal med specialpedagogiska funktioner ska kunna
komplettera distansstöd med att kunna ta emot enskilda besökare.
4. Kurser för grupper med särskolebakgrund får drivas på plats.
Bakgrund
Folkhögskolestyrelsens presidium fattade igår beslut att alla utbildningar
som går att genomföra på distans ska genomföras på distans. De som
studerar på distans och som har möjlighet till annat boende ska
rekommenderas att flytta från internatet. De som inte har annat boende är
tills vidare kvar på internaten. Därefter har underlag inhämtats till stöd för
hanteringen när det gäller mathållning, tillgång till utrustning i skolans
lokaler och anpassningar för att besluten inte ska innebära påfrestningar på
andra samhällstjänster inom t ex kommunerna.
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Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn

Ulrika Cederholm

Titel, Organisation

sekreterare, Region Kalmar län

Datum & Tid

2020-03-19 14:11:44 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46706448362)

Identifikations-id

d4e9233df89c4ff98c0cbd3887992408

Namn

Pär-Gustav Johansson

Titel, Organisation

justerare, Region Kalmar län

Datum & Tid

2020-03-19 14:13:54 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46703178950)

Identifikations-id

b5a159ed33d34ec1ac790a46d4eb0a3a

Namn

Karin Helmersson

Titel, Organisation

ordförande, Region Kalmar län

Datum & Tid

2020-03-19 14:14:18 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46725039569)

Identifikations-id

36fc6eba93d240b0b607d557d06bddf7
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