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Läsårsdata för barn- och skolnämnden läsåret
2022-2023
Förslag till beslut
Barn- och skolnämndens arbetsutskott beslutar läsårsdata för läsåret 2022-2023 i enlighet med barnoch skolkontorets förslag.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Huvudmannen beslutar vilka datum som höst- och vårterminerna ska börja och sluta. Barn- och
utbildningskontoret föreslår att läsåret 2022-2023 planeras för 179 utlagda skoldagar samt 194
lärardagar. Elevernas första skoldag blir då den 15 augusti 2022 och sista dag på läsåret blir den 8
juni 2023.
Utifrån riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet är även 5 kvalitetsdagar utlagda under skolåret.

Ärendet
Beskrivning
Ett läsår ska bestå av minst 178 skoldagar i de obligatoriska skolformerna, förutom i förskoleklassen1.
Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Huvudmannen beslutar vilka datum som höst- och
vårterminerna ska börja och sluta. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst
fem studiedagar för personalen. Den obligatoriska verksamheten får omfatta högst 190 dagar per
läsår och åtta timmar eller, i förskoleklassen och de två lägsta årskurserna, sex timmar per dag.
Sådan verksamhet får inte förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar 2.
Lärare med ferietjänst arbetar 194 dagar under ett läsår. Förutom skoldagarna fördelas de dagarna
innan skolstart, på kvalitetsdagar, på kompetensutvecklingsdagar samt dagar efter skolavslutningen.
I läsårsdata tas hänsyn till både skoldagar och lärardagar.
Lagkrav
Skolförordningen 3 kap. 2-3 §§
Koppling till gällande styrdokument
Skolförordningen 3 kap. 2-3 §§
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Ingen ekonomisk påverkan

1
2

3 kap. 1-2 §§ Skolförordningen.
7 kap. 17§ Skollagen

Förvaltningens analys och slutsatser
Sedan läsåret 2019-2020 har barn- och skolnämndens arbetsutskott beslutat att öka antalet minsta
möjliga skoldagar med en dag, från 178 dagar till 179 dagar. Regelverket anger att det minsta utlägget
är, som nämnts ovan, 178 dagar och det maximala utlägget är 190 dagar3.
Anledningen till att barn- och skolnämnden har ökat antalet skoldagar med en dag är att kunna
säkerställa att eleverna får den lagstadgade undervisningen som styrdokumenten anger.
Skolinspektionen har i en rapport om undervisningstid identifierat brister hos många huvudmän som
fördelar skoldagar med minsta möjliga marginal4. De huvudmän som lyckas bedriva en skola med god
kvalitet och tillräckligt med undervisning enligt timplanerna har oftast ett överutlägg på skoldagar.
I Norrtälje kommuns kommunala skolor använder de flesta skolor den extra dagen till
utvecklingssamtal under dagtid. Det är något som kommunen uppmuntrade till i
Skolutvecklingsprogrammet 2016-2020.
Barn- och utbildningskontoret föreslår att läsåret 2022-2023 planeras för 179 utlagda skoldagar samt
194 lärardagar. Elevernas första skoldag blir då den 15 augusti 2022 och sista dag på läsåret blir den
8 juni 2023.
Utifrån riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet är även 5 kvalitetsdagar utlagda under skolåret.
De är placerade kontinuerligt under året för att kunna planera och följa upp utbildningen enligt
skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete5.

Tidplaner
Ärendet behandlas i barn- och skolnämndens arbetsutskott den 18 januari 2021.
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7 kap. 17§ Skollagen samt 3 kap. 3§ Skolförordningen
Garanterad undervisningstid i gymnasieskolan. Skolinspektionen 2018.
5 4 kap. 3-7 §§ Skollagen
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