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Institutet för hälsa och välfärds och undervisningsoch kulturministeriets rekommendation till anordnare
av gymnasieutbildning om ordnande av
bänkskuddardagen och de gamlas dans under
coronavirusepidemin
Pandemin som orsakas av coronaviruset påverkar anordnandet av gymnasieutbildning
under våren 2021. Det varierande smittläget förutsätter god planering som gör det
möjligt att ordna utbildningen flexibelt. Det är viktigt för utbildningsanordnarna att aktivt
följa med hur epidemiläget utvecklas och att agera i enlighet med eventuella nya föreskrifter, anvisningar eller rekommendationer.
I statsrådets principbeslut av den 23 oktober 2020 om rekommendationer i anslutning
till genomförandet av handlingsplanen för hybridstrategin konstateras att utgångspunkten är att man vid universitet, yrkeshögskolor, gymnasieutbildning, yrkesutbildning,
grundläggande konstundervisning för vuxna, fritt bildningsarbete och grundläggande
utbildning för vuxna övergår till mer omfattande frivilliga distansundervisningsarrangemang först när det är absolut nödvändigt utifrån en regional epidemiologisk bedömning
som hälsomyndigheten gjort. I samhällsspridningsskedet rekommenderar ministerierna
att gymnasier, yrkesläroanstalter, läroanstalter för fritt bildningsarbete, läroanstalter
som ordnar grundläggande konstundervisning för vuxna och grundläggande utbildning
för vuxna samt högskolor allvarligt överväger att i sin helhet övergå till distansundervisning, dock med beaktande av behoven av nödvändig närundervisning. Undervisningen och utbildningen ordnas i enlighet med lagstiftningen om verksamheten med
den flexibilitet som den tillåter och med beaktande av hygien- och säkerhetsanvisningarna. Distansundervisningen ska arrangeras så att de negativa konsekvenserna för
studiernas framskridande kan minimeras.
I statsrådets principbeslut av den 22 december 2020 har rekommendationen om övergång till distansundervisning i samhällsspridningsfasen inte ändrats till innehållet, men
i rekommendationen konstateras allmänt att de landskap som riskerar att hamna i
samhällsspridningsfasen redan på förhand ska införa begränsningar och rekommendationer för spridningsfasen för att bromsa epidemin. Den 25 januari 2021 fattade regeringen beslut om att komplettera handlingsplanen för hybridstrategin.

Syftet med denna rekommendation är att stöda anordnarna av gymnasieutbildning i
ordnandet av undervisningen och den övriga verksamhet som ordnas i läroanstalternas lokaler på ett säkert sätt under coronaepidemin. Genom att följa rekommendationen kan man minska risken för smitta vid läroanstalterna och trygga avläggandet av
studentexamen.
Incidensen för coronaviruset har varierat mycket under hösten, men en stor del av Finland har länge varit i epidemins accelerations- eller samhällsspridningsfas. Det regionala läget varierar också snabbt. En granskning enligt åldersgrupp visar att gymnasiestuderandena hör till en grupp där det förekommer betydligt mer coronavirusinfektion
än i andra åldersgrupper, dvs. viruset cirkulerar aktivt just hos den unga vuxna befolkningen. Sammankomster i denna åldersgrupp är således förknippade med förhöjd
smittrisk.
Med beaktande av coronavirusläget på riksnivå och ett tryggt ordnande av utbildningen och studentexamen rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet att den traditionella bänkskuddardagen inte ordnas under coronavirusepidemin. Det rekommenderas att de gamlas dans och andra festligheter flyttas till en senare tidpunkt med beaktande av epidemiläget. Det är också bra
att eftersträva att hitta sådana sätt att genomföra bänkskuddardagen och de gamlas
dans som är trygga med tanke på hälsan.
Vid ordnandet av de gamlas dans, bänkskuddardagen och andra festligheter är det
viktigt att anordnarna av gymnasieutbildning aktivt följer med hur coronaepidemin utvecklas och följer nationella och lokala föreskrifter, anvisningar och rekommendationer. Utbildningsanordnarna beslutar inom ramen för den gällande lagstiftningen hur
undervisningen ska ordnas på ett ändamålsenligt och säkert sätt med beaktande av
myndigheternas rekommendationer.
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