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1 
Rekommendation om distansundervisning i landskapets 
skolor på gymnasienivå och inom fria bildningen 
ÅLR 2020/2261 
3 U2 

Beslut 
 
Landskapsregeringen har i sin reviderade handlingsplan för hantering av covid-19 
epidemin slagit fast att distansundervisning rekommenderas på gymnasienivå, 
högskolenivå och inom fria bildningen under epidemins spridningsfas, Bilaga till beslut nr 
nr 213 S3 20.12.21, ÅLR 2020/8256. Epidemiläget på Åland ligger för närvarande i 
spridningsfasen.  
 
Landskapsregeringen rekommenderar att undervisningen i Ålands gymnasiums skolor, 
Ålands folkhögskola, Ålands musikinstitut samt Medborgarinstitutet i Mariehamn övergår 
till distansundervisning under perioden 10.1 – 23.1.2021. Distansundervisningen ordnas i 
tillämpliga delar enligt de generella anvisningar som landskapsregeringen utfärdade Nr 
98 U2, 14.4.2020, Ärende 2020/2261. 
 
Närundervisning kan ordnas i begränsad omfattning och enligt skolans bedömning ifall 
det är väsentlig för att studierna ska framskrida. För studerande i behov av särskilt stöd 
kan närundervisning ordnas om studerande inte enligt skolans bedömning klarar av att 
studera på egen hand eller utnyttja olika digitala närmiljöer eller nätförbindelser.   
 
I närundervisningen ska landskapsregeringens gällande rekommendationer om munskydd 
i undervisningen tillämpas. Landskapsregeringen uppmanar även lärare och annan 
personal att använda munskydd inomhus om avstånd inte kan hållas.  
 
I närundervisningen och annan verksamhet som ordnas i skolornas lokaler, ska skolorna 
följa i tillämpliga delar landskapsregeringens Information och riktlinjer till landskapets 



 

 

 
  

2 (3) 

skolor gällande ordnandet av undervisning under Covid19 pandemin, nr 208 U2 
11.8.2021, ärende 2020/2261. 
 
Laghänvisning: 4 § LL (2011:13) om gymnasieutbildning, 3 § LL (1999:53) om Ålands 
folkhögskola, 2 § LL (1995:80) om Ålands musikinstitut, 2 § LL (1993:75) om 
medborgarinstitut 
 
Motivering 
Under vecka 51 och 52 2021 konstaterades 448 fall av covid-19 på Åland vilket innebär en 
14-dagarsincidens på 1493/100 000. Ingen minskning av antalet dagligen konstaterade 
fall har noterats under vecka 1 2022. Samtidigt har tillgången till testning varit begränsad 
och den egentliga incidensen kan därför vara betydligt högre. Det har konstaterats flera 
fall av samhällssmitta och ett stort antal personer har satts i karantän. Majoriteten av 
fallen var vaccinerade minst två gånger. Samarbetsgruppen har bedömt att det sannolikt 
pågår omfattande samhällsspridning av omikron-varianten även om detta ännu inte 
bekräftats med sekvenseringsresultat. Den omfattande smittspridningen har skett under 
en period då samtliga skolor har haft stängt för jullov. Risken är betydande att det snabbt 
uppstår ännu mer omfattande smittspridning om samtliga skolor påbörjar 
närundervisning från 10.1.2021, vilket skulle föranleda att ett stort antal ytterligare 
personer sätts i karantän och därmed att risken är hög för stora negativa konsekvenser 
för flera samhällsfunktioner, inklusive hälso- och sjukvården. Samarbetsgruppen bedömde 
5.1.2022 därmed att det är nödvändigt att undervisningen sker på distans på Åland under 
perioden 10.1-23.1.2022. 
 
På grund av en ökad smittspridning av sjukdomen Covid - 19 har landskapsregeringen 
fattat beslut om att införa kraftfullare åtgärder för att stävja smittspridningen på Åland. 
Det primära syftet är att skydda befolkningen och trygga samhällets funktion. Åtgärderna 
görs för att både stävja smittspridningen och minska den takt i vilken spridningen sker 
och säkerställa en god hygien är av största vikt för att förebygga coronavirusinfektioner. 
 
På Åland är det Ålands landskapsregering och Ålands hälso- och sjukvård som ansvarar 
för bekämpningen av smittsamma sjukdomar i enlighet med lagen om smittosamma 
sjukdomar. Ålands hälso- och sjukvård organiserar bekämpningen av smittsamma 
sjukdomar som en del av folkhälsoarbetet på det sätt som beskrivs i landskapslag 
(2011:114) om hälso- och sjukvård och lag om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) 
(”smittskyddslagen”). Enligt smittskyddslagen övervakar landskapsregeringen att 
verksamheten fullgör sina skyldigheter och begränsningar. 
 
En temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar gäller under tiden 1.1.–
30.6.2022 (FFS 1221/2021). Lagen motsvarar tidigare temporära lag och gäller åtgärder 
för att förhindra spridning av coronavirusepidemin samt myndigheternas ansvar för 
genomförandet och övervakningen av åtgärderna.  58 c § i smittskyddslagen förpliktar 
också utbildningsanordnare.  Skyldigheterna gäller direkt med stöd av lagen och 
förutsätter inget separat myndighetsbeslut. 
 
Användningen av skolans lokaler hanteras genom åtgärder i enlighet med 
smittskyddslagen.  Enligt 58 c § smittskyddslagen är skyldigheterna följande; 
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• de som är verksamma i skolor har möjlighet att rengöra händerna, 
• de som är verksamma i skolor ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga 

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

• rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras utöver vad som någon 
annanstans föreskrivs om rengöring när det verksamheten i fråga samt 

• vistelsen i fråga om de som är verksamma i skolor ska ordnas så att personerna 
fördelas så glest som möjligt med beaktande av verksamhetens särdrag och 
eventuella kundplatser placeras tillräckligt långt från varandra. 

 
 


