
fb
%

Delegolionsbeslul
Born och utbildning
2022-09-27

Beslul enligl punkl 18:0 och 20:3 i born och ulbildnings-
nömndens delegolionslisto - Förvollningschef - lösårstider
2023/2024

Terminslider och orbelsår för Uddevollq kommun lösårel2023/2024
Enligt 3 kap. Lärotider i skolforordningen, 2 $ ska läsåret ha minst 178 skoldagar och
minst 12lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut fem (5)
kompetensutvecklings dagar ftir personalen.

Sedan länge har läsåret omfattat ytterligare tvä (2) kompetensutvecklingsdagar ft)r
ldranna, vilket innebär ytterligare tvä(2) lovdagar for eleverna. Förslaget grundar sig på

dessa uppgifter.

Terminstider:
Läsåret 202312024
IIt2023z 21 augusti - 22 december
Yt2024z 8 januari* - 12 juni

*Vårterminen startar den 8:e januari och inleds med två (2) kompetens-
utvecklingsdagar för lärarna, vilket betyder att elevernas första skoldag blir
onsdagen den 10/1.

Lovdagar
IJt2023z Höstlov v 44 (Höstlovet består av tre kompetensutvecklingsdagar; 30/10, 3l/10,

1/1 1 och två lovdagar; 2111,3/ll)

Yt2024: SportlovvS l9l2-2312
Påsklov v 13 2513 -2813
Klämdagar* 1015,716
* lov förbåde elever och ferieanställda lärare

Kompetensutvecklingsdagar
(Lovdagar fiir eleverna)
Ht2023z 2ll9

Höstlov v 44 (Höstlovet består av tre kompetensutvecklingsdagar; 30/10, 3lll0,
1/11 och två lovdagar;2l|l,3/ll)

Yt2024z 8-9ll (elevernas första skoldagvt2024 är onsdagenden l0/l)
X)V3 (rörlig dag i mars, datum fastställs när provdagarna for de Nationella
proven är kända)
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Poslodress
451 8l Uddevollo

Besöksodress
Slodshusei Vorvsvögen 1

Telefon
os22-69 6000

Fox
os22-6? 70 94

www.uddevollo.se E-post bornulbildning@uddevollo.se
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Helgdagar
vt2024 Längfredag2913

Annandag påsk 1/4
Första maj Il5
Kristi Himmelf;irdsdag 9/5
Nationaldagen 616

Lärarnas arbetsår:
Ht2023z l4l8 -22112
Yt2024: 8ll - 1816

Uppehållsanställdas arbetsår
Arbets år 281 dagar Elevas sistenter, Habiliteringspersonal
IJt2023z 2ll8 -22112
Yt2024: 8ll - 1216

Arbetsår 289 dagar vissa elevassistenter och habiliteringspersonal mfl.
Ht2023: l4l8 -22112
Yt2024z 8ll - 1316

Arbetsår 296 dagar Uppehållsanställda förskollärare som arbetar i forskoleklass samt vissa
uppehållsanställda inom bamomsorgen.
Ht2023z l4l8 -22112
Yt2024z 8ll -1816

Uppehållsanställda har sommar och vinteruppehåll, övriga lov arbetar de.

F
Staffan Lindroos

Expedieras till
Samtliga enheter
Uddevalla.se
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