Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningsledningen
Thomas Åkerblom 016-710 22 96

2018-06-07

1 (4)

BUN/2018:485

Barn- och
utbildningsnämnden

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer läsårstider för läsåret 2019/2020 enligt
redovisat förslag.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden ska enligt sitt reglemente fastställa läsårstider för
kommunala grundskolan, särskolan och gymnasieskolan i Eskilstuna kommun.
Förslaget omfattar läsåret 2019/2020 och även de preliminära läsårstiderna för
läsåret 2020/2021. Läsåret skall indelas i hösttermin med start i augusti och
vårtermin med slut i juni. Läsåret skall omfatta minst 178 skoldagar och ha minst
12 lovdagar (läsåret får maximalt omfatta 190 dagar i grundskolan).
I förslaget till läsårstider 2019/2020 har antalet skoldagar utökats med två
skoldagar till 180 skoldagar
Planeringsförutsättningar med kommentarer
Läsårsstart
Höstterminerna startar:
Läsåret 2019/2020 startar: måndag 19 augusti.
Läsåret 2020/2021 startar preliminärt måndag 17 augusti.
Läsårsslut
Vårterminerna slutar:
Läsåret 2019/2020 slutar torsdag 11 juni.
Läsåret 2020/2021 slutar preliminärt torsdag 10 juni
Studiedagar
Under läsåret får högst 5 dagar avsättas för planering och fortbildning av lärare.
Tre studiedagar ligger i vecka 44 (höstlovet). Dessa 3 dagar är gemensamma för
alla skolor.
Läsåret 2019/2020 ska ytterligare två studiedagar läggas ut. En efter beslut av
skolchef, en efter beslut av rektor.
Läsåret 2020/2021 ska preliminärt ytterligare två studiedagar läggas ut. En efter
beslut av skolchef, en efter beslut av rektor.
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Höstlov
Höstlovet förläggs till vecka 44.
Vinterlov
Vinterlovet läggs traditionsenligt till vecka 8.
Påsklov
Påsklovet infaller före eller efter påskhelgen beroende på avståndet till vinterlovet.
Läsåret 2019/2020, påsklov vecka 15, före påsken
Läsåret 2020/2021 preliminärt påsklov vecka 14, efter påsken
Lärarnas arbetsår 2019/2020
Antalet arbetsdagar är 194.
180 skoldagar (med elever).
5 arbetsdagar före läsårets start.
3 arbetsdagar efter läsårets slut.
1 planeringsdag vid vårterminens början
5 studiedagar.
Lärarnas preliminära arbetsår 2020/2021
Antalet arbetsdagar är 194.
180 skoldagar (med elever).
5 arbetsdagar före läsårets start.
3 arbetsdagar efter läsårets slut.
1 planeringsdag vid vårterminens början
5 studiedagar.

LÄSÅRET

2019/20

Höstterminen
Vårterminen

2019:
2019:

Lov:

Höstlov
28/10
Vinterlov 17/2
Påsklov: 6/4
(Kr.h.f.)
22/5

19/8
8/1

- 19/12 84 skoldagar
- 11/6 98 skoldagar
182 skoldagar
Ytterligare två
studiedagar
ska läggas ut
- 1/11
- 21/2
- 9/4

5 dagar
5 dagar
4 dagar
1 dag

v 44*
v8
v 15
v 21
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*) Höstloven består av tre studiedagar och två lovdagar

LÄSÅRET

2020/21
Preliminärt

Höstterminen
Vårterminen

2019:
2020:

Lov:

Höstlov
Vinterlov
Påsklov:
(Kr.h.f.)

17/8
8/1

26/10
22/2
6/4
14/5

- 18/12 85 skoldagar
- 10/6 97 skoldagar
182 skoldagar
Ytterligare två
studiedagar
ska läggas ut
- 30/10
- 26/2
- 9/4

5 dagar
5 dagar
4 dagar
1 dag

v 44*
v8
v 14
v 21

*) Höstloven består av tre studiedagar och två lovdagar

Gällande timplan och fördelning av timmar på läsåret för grundskolan
Fördelning av minsta antalet undervisningstimmar.
Antalet timmar ska fördelas på antalet skoldagar. Läsåret 2019/2020 innehåller 180
skoldagar.
Alla skoldagar är undervisningsdagar, även de tre skoldagar som används till
skolstart och avslutningsdagar.
Timmarna i gällande timplan ska fördelas på 178 dagar (35,6 veckor).
Den 179:e och den 180:e skoldagen är en utökning av antalet skoldagar och
undervisningstid.
Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp
minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska eller svenska som andra
språk, engelska och matematik får inte minskas.
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