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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kathrin Hansson, Margareta Edvardsson

2020-05-04

Dnr BIN 2020-195
BOU2020-307

Bildningsnämnden, Barn- och
ungdomsnämnden

Läsårstider 2021/22 grundskola, grundsärskola,
gymnasium och gymnasiesärskola
Förslag till barn- och ungdomsnämnden beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden fastställer läsårstider för de kommunala
grund- och grundsärskolorna läsåret 2021/22.
Förslag till bildningsnämnden beslut
1. Bildningsnämnden fastställer läsårstider för de kommunala gymnasieoch gymnasiesärskolorna läsåret 2021/22.
Ärende
Läsårets längd för grundskolan regleras i Skolförordningen (2011:185) 3 kap. I
paragraf 2 och 3 står:
”Läsåret ska ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och
lovdagar får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen.
Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Dagarna för höst- och vårterminens
början och slut beslutas av huvudmannen.”
Läsåret för gymnasieskolan regleras i Gymnasieförordningen (2010:2039) 3
kap.
1 § Läsåret ska omfatta 40 veckor och ha minst 178 skoldagar och minst 12
lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem
studiedagar för personalen.
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2 § Läsåret ska börja i augusti och sluta senast i juni. Huvudmannen får för en
viss utbildning besluta om andra tider om utbildningsinslag förutsätter andra
läsårstider.
Dagarna för höst- och vårterminens början beslutas av huvudmannen.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till läsårstider gäller för
läsåret 2021/22.
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__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Läsårstider 2021 2022 grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och
gymnasiesärskola (maj -20)
Bilaga Läsårstider grundskolan och grundsärskolan LÅ2122 (maj- 20)
Bilaga Läsårstider gymnasie- och gymnasiesärskolan LÅ2122 (maj- 20)

Kommunala mål
Hög kunskap med skolor i framkant

Barn- och ungdomsnämndens mål
• Maximalt lärande
• Likvärdiga möjligheter
• Lust och engagemang
Bildningsnämndens mål
 Likvärdiga förutsättningar
Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder
likvärdiga förutsättningar för alla elever


Kunskap och kompetens
Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL – information enligt § 19 har getts den 5 maj 2020.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:
Samtliga rektorer och enhetschefer i
kommunala och fristående grundskolor
och gymnasieskolor i Linköping
Östgötatrafiken
Affärsområde Kost & Restaurang

