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Lag
om temporär ändring av lagen om Europeiska skolan i Helsingfors

I enlighet med riksdagens beslut
fogas temporärt till lagen om Europeiska skolan i Helsingfors (1463/2007) en ny 8 a §

som följer:

2 kap.

Undervisning

8 a §

Exceptionella undervisningsarrangemang

Om undervisningen till följd av ett beslut som meddelats med stöd av 58 § i lagen om
smittsamma sjukdomar (1227/2016) inte kan ordnas tryggt som närundervisning i skolan
eller på någon annan plats där undervisning ordnas, kan man i undervisningen genom be-
slut av skolan övergå till exceptionella undervisningsarrangemang, om det är nödvändigt
för att undervisningen ska kunna ordnas. Även under exceptionella undervisningsarrang-
emang ska elevens rätt till undervisning tryggas i enlighet med denna lag eller de bestäm-
melser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av den.

Ett beslut om övergång till exceptionella undervisningsarrangemang får fattas för högst
en månad åt gången. Ett beslut om exceptionella undervisningsarrangemang får verkstäl-
las utan att det har vunnit laga kraft. Under exceptionella undervisningsarrangemang ord-
nas undervisningen helt eller delvis i form av distansundervisning.

Skolan är skyldig att ordna sådant effektiviserat stöd för lärandet som avses i 21 § på de
sätt som det med tanke på omständigheterna är möjligt att genomföra.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. gäller inte elever i förskoleundervisning, elever i års-
kurserna 1–4 och inte heller elever som behöver effektiviserat stöd enligt 21 §.

Denna paragraf tillämpas inte på undervisning som ges i de två högsta årskurserna i
gymnasiet på sekundärnivå.

————
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021 och gäller till och med den 31 juli 2022.
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