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Sändlista

Tillägg till anvisningar för undervisning och examination
inom utbildning på grund- och avancerad nivå med
anledning av den pågående covid-19-pandemin
Beslut
Utbildningsnämndens ordförande beslutar
att göra följande tillägg till de anvisningar som beslutades den 8 juni 2020 i
rubricerat ärende (samma SLU ID):
Om det kommer till examinators kännedom att fler än en (1) individ på samma
kurs eller i samma studentgrupp har fått bekräftad covid-19 ska övergång till
distansstudier övervägas, helt eller delvis, under minst två veckor. Även
berörda lärare ska betraktas som en del av gruppen. Beslut om eventuella
distansstudier fattas efter samråd med berörd prefekt.
Aktuella riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och berörd region ska tillämpas
för personer med covid-19. För närvarande gäller att dessa ska stanna hemma
och smittspårning ska utföras.
att ovanstående tillägg i anvisningarna gäller från och med den 16 september 2020
och gäller tillsvidare dock längst till den 17 januari 2021.

Ärendet
Med anledning av den pågående covid-19-pandemin meddelar Folkhälsomyndigheten
(www.folkhalsomyndigheten.se) rekommendationer för minskad smittspridning i
samhället. Från och med den 15 juni 2020 hänvisas lärosäten till de föreskrifter,
allmänna råd och rekommendationer som gäller för övriga samhället.
Den 8 juni 2020 beslutade utbildningsnämndens ordförande om nya anvisningar för
genomförande av undervisning och examination enligt de nya förutsättningarna.
Föreliggande beslut utgör ett tillägg till dessa anvisningar.
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Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser
Beslutet innebär en rekommendation att övergå till distansstudier vid fler än en (1)
individ med bekräftad covid-19. Motivet är att begränsa risken för s.k. klustersmitta.
Förhållandena ser olika ut i olika utbildningar. Därför behöver de operativa besluten
om övergång till distansstudier fattas lokalt.
Vid bedömning av risken för smittspridning behöver de faktiska studentgrupperna
(inkl. lärare och annan berörd personal) beaktas med avseende på vilka som haft och
planeras att ha undervisning tillsammans. Många kurser har redan betydande delar
distansbaserad undervisning och den fysiska interaktionen mellan studenterna samt
mellan studenterna och lärarna är då begränsad. I andra kurser eller undervisningsmoment är det fysiska deltagandet stort och svårt att undvara. Då kan en schemamässig omläggning vara nödvändig för att begränsa risken för smittspridning.
Beslut i detta ärende har fattats av utbildningsnämndens ordförande, prorektor Karin
Holmgren efter föredragning av utbildningshandläggare Johan Torén. Innehållet i
beslutet har utvecklats i dialog med universitetets krisledningsgrupp och
Utbildningsnämnden under ledning av avdelningschef Maria Orvehed.
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