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Ortsspecifika uppgifter för LTV-fakulteten läsåret 
2021/22 avseende schemafria dagar på campus 
Alnarp 

Beslut 
Prodekan beslutar 
 
att schemalagd undervisning inte ska förläggas till följande dagar på campus 
Alnarp: 

Terminsstart ht -21 och vt -22 

- 30 augusti 2021, kl. 8-12 (uppropsdag, ht-start) för kurser på engelska eller i 
årskurs 1 

- 17 januari 2022, kl. 8-12 (vt-start) för kurser på engelska 

I anslutning till helgdagar 

- 5 november 2021, kl. 13-17 (dag före Alla helgons dag) 
- 23 december 2021 – 3 januari 2022 (julhelg samt mellandagar) 
- 14 april 2022 (skärtorsdag) 

Omprovsdagar 

LTV-fakulteten tillämpar de ortsgemensamma omtentamensdatum som lagts fram 
av Tentamensservice (under terminstid 6:e onsdagen i varje period). 

- 17-18 augusti 2021 (omprov för kurser i period 3 och 4 (läsår 20/21)) 
- 6 oktober 2021 (omprov för kurser i period 4 (läsår 20/21)) 
- 8 december 2021 (omprov för kurser i period 1) 
- 23 februari 2022 (omprov för kurser i period 1 och 2) 
- 4 maj 2022 (omprov för kurser i period 2 och 3) 

Kursledare/examinator ska i möjligaste mån använda installations- och 
promotionsföreläsningar samt föreläsningar i samband med näringslivsdagar i sin 
schemaläggning. 
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För program som ges av LTV-fakulteten på campus Ultuna: Ortsspecifika 
uppgifter beslutade av NJ- och VH-fakulteten ska följas. 

För program som PN-LT ansvarar för gäller att onsdagseftermiddagar inte 
ska schemaläggas 

- För ett kursmoment som inte är obligatoriskt och som bokas på en 
onsdagseftermiddag måste det i schemat anges att momentet inte är 
obligatoriskt. Detta gäller oavsett om det krävs lokal eller inte. En formulering 
som ”eget arbete” är också giltig. 

- För ett moment som är obligatoriskt och som måste schemaläggas på en 
onsdagseftermiddag, gäller att dispens måste sökas med motivering och ev. 
alternativa lösningar. Självklart prioriteras studieresor och liknande, särskilt 
om de varar över flera dagar. 

- Generellt undantag görs för kurser som räknas som distanskurser, kvällskurser, 
sommarkurser och uppdragsutbildning. 
 

Blankett för att söka dispens finns på webbsidan För lärare i Alnarp. 

Redogörelse för ärendet 
Terminsstarterna, både höst- och vårtermin, är schemafria på förmiddagen för 
kurser med kursspråk engelska eftersom utbytesstudenter har introduktion till SLU 
på förmiddagen. Alla kurser i årskurs 1 är schemafria pga. välkomnande och 
upprop på förmiddagen. 

Gällande omtentatillfällen så finns numera förslag på gemensamma datum för hela 
SLU, se information och årshjul 21/22 på webbsidan nedan.  

Datumen publiceras på webben under Terminstider – Ortsspecifika uppgifter fliken 
Alnarp. https://student.slu.se/studier/anmalan-och-antagning/terminstider-och-
ortsspecifika-uppgifter/.  

 

Karl Lövrie 

  

Prodekan vid LTV-fakulteten  

Boel Sandskär 
Utbildningshandläggare 
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Sändlista 
Prefekter 
PN-LT 
Bitr prefekter GU 
Programstudierektorer 
ASK 
LMK 
ULS 
Vicedekan GU och utbildningsledare vid NJ-, VH- och S-fakulteten 
 
För kännedom: Utbildningscentrum, fakultetsdirektör 
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