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Beslut enligt punkt l8:0 och 20:3 i barn och utbildningsnämndens delegationslista - Förvaltningschef - Läsårstider
2017 t2018

Beslut
Terminslider och qrbelsår för Uddevollq kommun lösårel2017 /2018
Enligf 3 kap. Ltilotider i skolförordningen, 2 $ ska làsåret ha minst 178 skoldagar och minst
lovdagar. Utover skol- och lovdagarna får det inom l¿isåret läggas ut fem (5)

12

kompetensutvecklmgsdagar' für personalen.
Sedarr l*nge har læaret omfattat ytterligare l,à (2) kompeteusutvecklingsdagar för lärarna,
inneb¿¡r ytterligale två (2) lovdagar för eleverna. Förslaget grundar sig på dessa uppgifter.

vilket

Terminstider:
Läsåret 2017l2O1^8

Ht2017:
Vt 2018:

augusti-21 december
I januari - 14 juni*

21

*Vårterurinen 2018 inleds med två(Z) koûrpetensufvecklilgsdagar ftir lãrama, vilket betyder att elevernas

första skoldag blir onstlagen den 10/1.

Lovdagar

Ht20I7:

Höstlovv

44+

2lll-3lIl

+Höstlovet bestål: av tre konrpefensutvecKingsdagar(30/l0,

Vt2018; SpoflovvS
Påsklov v 14
Klåimdag*
Kltimdag*

3lll0. lll l)

och nrå lovdagar'

(2/1I,3íll)

I9/2-2312
314

-

6/4

3014

ll/5

*Klärndag 30/4 (valborgsmässoafton) lov für både elever och feriea¡st?illda lärare
+Klämdag I ll5 lov ftir både elever och tèrieanställda lärare

Kompetensutvecklingsdagar

(Lovdagar fär eleverna)
Ht

2Ol7:

2919

V 44

höstlov*

30/10

-

1/l I

*Höstlovet består av tle konpetensutvecklingsdagar(30/l0,

(2lrt.3ltt)
Vt 2018:

8ll,9ll

3l/10.

(elevernas fÌirsta skoldag Vt 2017: onsdagen den 10i

lll l) och wå lovdagar'

l)

rnals (datrun fastståills när'provdagarrra ttir Nationella proven är kända)
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Dnr

tvf

Helgdagar

vt

2018

Langfredag 30/3
Annandag pãnk2l4
Första rrraj l/5 2017

Kristi Himmelfürdsdag 10/5
Sveriges Nationaldag 6/6

Lårarn¡s arbetsår:
Ht 2A77: l4/8 - 2l/12

VÎ2018: 8ll

20/6

Uppehållsanställdas arbetsår
Arb

ets

år 282 da;gar Kosten, elevassistenter, habiliteringspersolal,

m. fl

.

Ht2017: l8l8-21/12
Vt 2018: l0/7- 1416

Arbetsår 289 dagar elevassistenter. habiliteringspersonal, m.fl.
Ht 2017: l4/8- 2I/72
Vt 2018: 8/l- 1516
Arbetsår 296 dagar

Uppehållsanställda förskollärare som arbetar i ftirskoleklass, vissa uppehållsanstâllda

irom banromsorgen, studiehandledare m.fl

.

2017: I4l8- 2I/12
Vt 2018: 8lI-20/6
Ht

Uppehållsanställda ha¡ somrnar och vinteruppehårll, öwiga lov arbetar de.

Hans- Lennart

S

chylberg

Expedieras till
Samtliga enheter
Uddevalla.se

Delegationsbeslut ska lämnas till registrator ftir anmälan i nämnden. Om beslutet går sökande emot, ska
beslutsftirslaget vanligtvis kommuniceras (Förvaltningslagen $ 14) och kompletteras med hänvisning om hur man
överklagar. Overklagandetid enligt kommunallagen upphör tre veckor efter den dag då bevis omjustering av
protokoll, från sammanträdet där beslutet anmälts, har anslagis på kommunens anslagstavla. Tid fÌir överklagande
enligt ftirvaltningslagen upphôr tre veckor efter det att sökande fått del av beslutet.
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