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Läsårsdata 2017/2018 

Beslutsunderlag 
Förslag till läsårsplanering för läsåret 2017/2018 den 28 oktober 2016 
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 28 oktober 2016 

Sammanfattning 
Enligt skolförordningen 3 kap 2-3 §§ och gymnasieförordningen 3 kap 1-2 §§ ska 
huvudmannen fatta beslut om de dagar under ett läsår då utbildningen ska äga rum. 
Läsåret kan starta när om helst under augusti månad och sluta när som helst under 
juni månad. Det finns krav på att läsåret ska innehålla minst 178 dagar och att 
skolan får hålla stängt högst fem studiedagar per läsår för planering och 
kompetensutveckling. Läsåret 2017/2018 har 180 dagar för eleverna både i 
grundskolan och i gymnasieskolan. I grundskolan ska skoldagen tidigast börja kl. 
08:00 för alla elever och för de lägsta årskurserna vara max sex timmar och för de 
äldre eleverna max åtta timmar. Lagstiftningen kräver inte någon reglering av 
skoldagen för gymnasieskolan. Tre studiedagar fastställs i dessa läsårsdata, varje 
rektor bestämmer över två studiedagar som kan förläggas där det passar skolans 
verksamhet bäst. 

Höstterminen 2017 

Läsåret börjar måndagen den 14 augusti för lärarna och en vecka senare för eleverna 
den 21 augusti. Höstterminens sista dag är torsdagen den 21 december. Däremellan 
infaller höstlovet under vecka 44 då eleverna är lediga och lärarna har tre 
studiedagar för kompetensutveckling.  

Vårterminen 2018 

Vårterminen börjar måndagen den 8 januari för lärarna och eleverna kommer dagen 
därpå, den 9 januari. Under vårterminen infaller flera ledigheter. Sportlovet infaller 
vecka 9 (26 februari – 2 mars) och påsklovet infaller vecka 14 (3 – 6 april). Utöver 
det har både elever och lärare två klämdagsledigheter. Måndagen den 30 april och 
fredagen den 11 maj.  

Vårterminens, tillika läsårets, sista dag för eleverna infaller onsdagen den 13 juni. 
Lärarnas termin slutar den 20 juni. 

Grundskole- och gymnasienämndens beslut 
1. Grundskole- och gymnasienämnden godkänner förslaget till läsårsplanering 

för läsåret 2017/2018 daterat den 28 oktober 2016 
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