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Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, organiserar den fastboende
befolkningen runt hela kusten från Luleå i norr till Koster i väster samt
på öarna i de stora insjöarna. SRF arbetar med förutsättningarna för
boende, arbete och service året runt i landets skärgårdar.

Betänkandet Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44)

Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, har tagit del av betänkandet och ställer oss positiva till
förslaget.
 Det är viktigt att alla elever får tillgång till undervisning av god kvalitet.
 Fjärrundervisning kan vara avgörande för att säkerställa kvalitén på undervisningen och i vissa
fall vara avgörande om en skola kan vara kvar eller måste stängas.
 Ur pedagogisk synvinkel betyder det nya förslaget att skolor stimuleras till att samutnyttja
resurser och att klassläraren och fjärrläraren hjälps åt med planering och utvärdering. När
fjärrundervisning blivit en naturlig del i skolarbetet kommer eleverna också att vara bättre
rustade för vårt moderna arbetsliv.
 Möjligheten till Fjärrundervisning är viktig för våra skärgårdsskolor när omständigheterna
kräver så, till exempel på grund av väder och isförhållande när det är omöjligt att ta sig
till/från öarna. Då kan man under en kortare tid behöva använda fjärrundervisning i flera
ämnen. Tillgång till behöriga lärare på olika skolenheter kan genom fjärrundervisning göra det
möjligt för ett skärgårdsområde att få legitimerade lärare i alla ämnen.
 Fjärrundervisning bör bli godkänd i alla ämnen. Lärares legitimation och behörighet kan
ändras på en skolenhet. En skola som kan ha tillstånd till fjärrundervisning i NO ett år kan
nästa år kanske behöva det i SO eller något annat ämne. För skärgårdsskolorna möjliggör
fjärrundervisning att alla elever kan få undervisning av behöriga lärare.
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