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Sändlista 

Tilläggsbeslut avseende anvisningar för undervisning 

och examination höstterminen 2021 med anledning av 

covid-19-pandemin 

Beslut 

Utbildningsnämndens ordförande beslutar 

att, i tillägg till de anvisningar som beslutades den 3 juni 2021 (SLU ID: SLU ua 

2021.1.1.1-479), gäller följande från och med den 2 november 2021 till och med 

den 16 januari 2022: 

 Beläggningsgraden i gemensamma undervisningslokaler tillåts vara 

100 %. 

 Alla programstudenter (förutom på program som erbjuds på distans) ska 

ha tillgång till minst en dag per vecka med campusförlagd undervisning 

(motsvarande). 

 När lokalbehoven för undervisning och examination är fyllda, får 

gemensamma undervisningslokaler hyras ut till andra aktiviteter så  

som konferenser m.m. 

Redogörelse för ärendet 

Med anledning av den pågående covid-19-pandemin meddelar Regeringen och 

Folkhälsomyndigheten (www.folkhalsomyndigheten.se) rekommendationer för 

minskad smittspridning i samhället. Rektors inriktningsbeslut av den 8 juni 2020 

uppmanar utbildningsnämndens (UN) ordförande att utforma anvisningar för 

genomförande av undervisning och examination med hänvisning till pandemin.  

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade den 7 september att fler 

restriktioner på grund av covid-19 tas bort från och med den 29 september 2021: Fler 

restriktioner tas bort från och med den 29 september - Regeringen.se 

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser 

Av praktiska skäl tillämpas dessa tillägg till SLU:s anvisningar för undervisning och 

examination från och med början av period 2 under höstterminen 2021. Från och med 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.regeringen.se/artiklar/2021/09/fler-restriktioner-tas-bort-fran-och-med-den-29-september/
https://www.regeringen.se/artiklar/2021/09/fler-restriktioner-tas-bort-fran-och-med-den-29-september/
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vårterminen 2022 är planen att de särskilda anvisningarna för undervisning och 

examination med anledning av covid-19-pandemin är helt avvecklade. 

Innebörden i detta tilläggsbeslut är följande: 

 Gemensamma undervisningslokaler kan utnyttjas fullt ut.  

 Den tidigare målsättningen att alla programstudenter ska ha tillgång till 

campus skärps till minst en dag per vecka med campusförlagd undervisning 

(motsvarande). Detta gäller inte utbildning som oavsett pandemin erbjuds i 

form av distansbaserade kurser. 

 Uthyrning till konferenser och liknande blir åter möjlig, under förutsättning att 

utbildningens behov av gemensamma undervisningslokaler är tillgodosett. 

 

Dessa anvisningar gäller så länge styrelsens beslut av den 26 mars 2020 med Särskilda 

befogenheter för rektor m.fl. i anledning av coronapandemin samt rektors Universi-

tetsövergripande inriktningsbeslut gällande undervisning och examination (SLU ID: 

SLU.ua.2020.1.1.1-2319) från 8 juni 2020 med anledning av den pågående pandemin 

är i kraft.  

Beslut i detta ärende har fattats av utbildningsnämndens ordförande, prorektor Karin 

Holmgren efter föredragning av utbildningshandläggare Johan Torén. Innehållet i 

beslutet har utvecklats av universitetets ledningsgrupp för covid-19. I beredningen av 

ärendet har enhetschef Mia Lindgren deltagit. Rektor Maria Knutson Wedel och Sluss 

ordförande Clara Hernblom är informerade om beslutets innehåll.  

 

Karin Holmgren 

  

  

Johan Torén 
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Kopia för kännedom 

Avdelningscheferna (motsv.) inom universitetsadministrationen 

Utbildningsadministrativa noden  

Personalorganisationerna (Saco, ST, Seko) 


