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Universitetsövergripande inriktningsbeslut gällande 
undervisning och examination från 15 juni 2020 med 
anledning av den pågående covid-19-pandemin 

Beslut 

Rektor beslutar 

 

att med verkan från den 15 juni 2020 får undervisning och examination på grund- 

och avancerad nivå genomföras campusbaserat om den utformas så att Folkhälso-

myndighetens rekommendationer och SLU:s anvisningar i anledning av pandemin 

upprätthålls, 

att uppmana ordföranden för utbildningsnämnden att utforma nya anvisningar för 

genomförande av undervisning och examination med anledning av detta beslut, 

att uppdra åt prefekterna vid kursansvariga institutioner att säkerställa att kursernas 

praktiska genomförande vid behov anpassas enligt givna rekommendationer och 

anvisningar, 

att uppdra åt universitetsdirektören att säkerställa att nyttjandet av gemensamma 

undervisningslokaler inkl. tentamenssalar vid behov anpassas enligt givna 

rekommendationer och anvisningar, 

att med verkan från den 15 juni 2020 upphäva rektors beslut den 30 mars 2020 

(SLU ID: SLU.ua. 2020.1.1.1-1283) Övergång till undervisning och examination på 

distans inom utbildning på grund- och avancerad nivå, med undantag av VFU, med 

anledning av den pågående coronapandemin. 

Redogörelse för ärendet 

Med anledning av den pågående coronapandemin rekommenderade regeringen och 

Folkhälsomyndigheten den 17 mars 2020 samtliga svenska lärosäten att från och 

med följande dag övergå till undervisning och examination på distans. Syftet var 

att minska smittspridningen i samhället. Rektor formaliserade den 30 mars ett 

beslut om övergång till distansutbildning i enlighet med den information som getts 
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till samtliga studenter och medarbetare på SLU den 17, 18 resp. 19 mars för att lösa 

den akuta situationen.  

Motiv till beslutet 

Folkhälsomyndigheten har den 29 maj 2020 reviderat sin rekommendation om 

högre utbildning att gälla från den 15 juni. Lärosätena ska därefter, i tillämpliga 

delar, följa samma rekommendationer som gäller för samhället i övrigt.  

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser 

Detta beslut möjliggör viss campusundervisning under förutsättning att Folkhälso-

myndighetens rekommendationer upprätthålls. Anvisningar för campusnärvaron 

och begränsningar i campusundervisning kommer att tas fram så snart som möjligt 

och beslutas av utbildningsnämndens ordförande. 

Det är prefekterna som inom SLU har arbetsmiljöansvaret för den verksamhet som 

bedrivs inom institutionen. Det är därför lämpligt att prefekterna ges uppdraget att 

säkerställa att kursernas praktiska genomförande vid behov anpassas enligt de 

gällande rekommendationerna och anvisningarna. För nyttjandet av gemensamma 

undervisningslokaler inkl. tentamenssalar ligger däremot ansvaret inom univer-

sitetsadministrationen. 

Även i covidrelaterade ärenden ska information ges och samråd ske med berörd 

studentkår eller Sluss enligt Utbildningshandbokens avsnitt 3.14 Studentinflytande. 

Detta gäller vid beredning och beslut av enskild tjänsteman såväl på institutioner 

som inom universitetsadministrationen. 

Pandemiläget i världen är fortfarande mycket osäkert. Med kort varsel kan Folk-

hälsomyndigheten komma att ändra sina rekommendationer. För all verksamhet 

som bedrivs vid SLU gäller att ha beredskap för att hantera eventuella nya 

förutsättningar.  

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Maria Knutson Wedel efter föredragning 

av avdelningschef Maria Orvehed och i närvaro av universitetsdirektör Martin 

Melkersson. I beredningen av ärendet har även utbildningshandläggare Johan 

Torén och akademisekreterare Sune Lindh deltagit.  

 

Maria Knutson Wedel 

  

  

Maria Orvehed 
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