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Digital undervisning undervisning inom ramen för
Musikchecken med anledning av Covid -19
Förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar
att

från den 25 januari 2021 och tillsvidare tillåta digital
undervisning inom ramen för musikchecken.

Sammanfattning
På grund av den fortsatta smittspridningen av covid-19 har
regeringen presenterat ett antal åtgärder för att minska
smittspridningen. Det åligger oss alla att göra vad vi kan för att
minska smittspridningen. Det är upp till den enskilde utföraren av
musikchecksundervisning att säkerställa att undervisningen sker på
ett säkert sätt som inte bidrar till ytterligare spridning av covid -19.
Ett verktyg för att kunna bedriva undervisningen säkert är att
undervisningen kan genomföras digitalt. Kultur- och fritidsnämnden
föreslås därför besluta att tillsvidare tillåta digital undervisning inom
ramen för Musikchecken med anledning av Covid -19.

Underlag för beslutet


Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelser 21-01-12,
denna skrivelse

Ärendet
Bakgrund
På grund av den fortsatta smittspridningen av covid-19 har
regeringen presenterat ett antal åtgärder för att minska
smittspridningen. Det åligger oss alla att göra vad vi kan för att
minska smittspridningen. Det är upp till den enskilde utföraren av
musikchecksundervisning att säkerställa att undervisningen sker på
ett säkert sätt som inte bidrar till ytterligare spridning av covid -19.
Ett verktyg för att kunna bedriva undervisningen säkert är att
undervisningen kan genomföras digitalt. Kultur- och fritidsnämnden
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föreslås besluta att tillsvidare tillåta digital undervisning in ramen
för Musikchecken med anledning av Covid -19. Möjligheten att
bedriva undervisningen digitalt ska omprövas regelbundet. Så snart
situationen tillåter ska beslutet om att tillåta digital undervisning
återkallas.

Föredragning
För att ge utförare av musikcheckundervisning fler verktyg att
bedriva undervisning på ett säkert sätt som inte bidrar till ytterligare
spridning av covid -19 så tillåts tillsvidare undervisning digitalt.

Beredning
Ärendet har beretts inom kultur- och fritidsförvaltningen och
berörda parter har informerats.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet. Det
kan dock noteras att det är till alla barns fördel att
musikundervisning kan ske även under rådande omständigheter.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Michael Holmkvist
T.f. kultur- och fritidsdirektör

Mårthen Mirza
kultur chef

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Ackrediterade för Musikchecken
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