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Sändlista 

Nya 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 de anvisningar som återfinns i bilaga 1 till detta beslut gäller med verkan från 

och med den 15 juni 2020 och så länge styrelsens beslut av den 26 mars med 

Särskilda befogenheter för rektor m.fl. i anledning av coronapandemin är i kraft,  

att samma dag upphäva beslutet från den 25 maj 2020 (SLU ID: SLU.ua. 

2020.1.1.1-1283) med tidigare anvisningar för undervisning och examination på 

distans som är gällande från och med den 8 juni 2020. 

Redogörelse för ärendet 

Med anledning av den pågående covid-19-pandemin rekommenderade Folkhälso-

myndigheten den 17 mars 2020 samtliga svenska lärosäten att från och med följande 

dag övergå till undervisning och examination på distans. Syftet var att minska smitt-

spridningen i samhället. Rektor formaliserade den 30 mars ett beslut om övergång till 

distansutbildning, som sedan följdes av anvisningar för genomförandet, beslutade av 

utbildningsnämndens ordförande. 

Motiv till beslutet 

Folkhälsomyndigheten meddelar rekommendationer för minskad smittspridning i 

samhället (www.folkhalsomyndigheten.se). Från och med den 15 juni 2020 hänvisas 

lärosäten till de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för övriga 

samhället.  

Rektors inriktningsbeslut av den 8 juni 2020 uppmanar utbildningsnämndens 

ordförande att utforma nya anvisningar för genomförande av undervisning och 

examination enligt de nya förutsättningarna, vilket följer av föreliggande beslut. 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
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Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser 

Beslutet medför ökade möjligheter till undervisning och examination på campus. SLU 

är mån om att alla studenter och lärare ska känna sig trygga i undervisningens alla 

moment. Moment i grupper upp till 50 personer kan genomföras på campus. Moment 

som riktar sig till större grupper genomförs digitalt. Vissa studentgrupper ska beredas 

möjlighet till anpassad undervisning och examination. 

Det krävs anpassningar för att säkerställa att Folkhälsomyndighetens rekommen-

dationer följs. Ökad campusnärvaro medför att det är viktigt att skapa förutsättningar 

för att minimera smittspridningen. Därför kommer inte alla kurser kunna tillåtas ha 

campusnärvaro samtidigt. Digitalt baserade undervisningsformer som genomförts med 

god kvalitet får gärna fortsätta bedrivas digitalt, i många fall kommer det att bli 

nödvändigt. 

Eftersom SLU:s olika campus skiljer sig åt vad gäller antalet studenter och storleken 

på undervisningslokaler inkl. tentamenssalar, kommer förutsättningarna att variera för 

hur stor andel av kurserna som kan genomföras med campusnärvaro.  

Den akademiska introduktionen, kårernas aktiviteter och välkomstveckorna är viktiga 

inslag i studentlivet, välkomnandet till utbildningen och det sociala sammanhanget. 

Därför prioriteras campusnärvaro för kurser som ges på den första terminen på 

programmen. Studenter ska känna att de är motiverade att flytta till respektive 

studieort och delta på plats.  

Från studenter som planerat att resa på utbyte, men av covidrelaterade skäl behöver 

ställa in utbytet med kort varsel, hanteras sena anmälningar till kurser flexibelt så att 

ingen student står utan relevant kursplats vid SLU. 

Studieresor är möjliga att genomföra inom Sverige om åtgärder vidtas för att begränsa 

smittspridningen. Rektor har den 8 juni 2020 (SLU ID: SLU.ua.2020.1.1.1-2319) 

fattat ett universitetsövergripande inriktningsbeslut gällande tjänsteresor från den 15 

juni 2020.  

De beslutade anvisningarna gäller tills vidare dock längst till den 17 januari 2021. De 

gäller under förutsättning att Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte ändras 

och att rektors inriktningsbeslut fortsätter gälla. Anvisningarna kan komma att justeras 

under terminen om behov uppkommer. Om inget annat meddelas, ska vårterminen 

2021 planeras och genomföras enligt ordinarie kursplaner och riktlinjer i 

utbildningshandboken. 

Rektors beslut av den 8 juni 2020 tydliggör att det är prefekterna som har arbets-

miljöansvaret för den verksamhet som bedrivs inom institutionen och därför ansvarar 

för att kursernas praktiska genomförande följer gällande rekommendationer och 

anvisningar. För nyttjandet av gemensamma undervisningslokaler inkl. tentamenssalar 

ligger däremot ansvaret på universitetsdirektören. I detta inkluderas en beredskap att 

hantera begränsningar i lokaltillgången. Intressekonflikter gällande gemensamma 
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lokaler avgörs ytterst av universitetsdirektören enligt de anvisningar som ges i detta 

beslut. För den som planerar kurser innebär detta att restriktioner såväl på kurs- som 

på campusnivå kommer att sätta ramar för verksamheten. 

I och med upphävandet av de tidigare anvisningarna för utbildning och examination på 

distans upphör den särskilda delegationen till programnämndernas ordförande att 

besluta om tillfälliga anpassningar med anledning av pandemin. 

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 krisledningsgrupp och i dialog med program-

nämndernas ordförande. I beredningen av ärendet har även avdelningschef Maria 

Orvehed och akademisekreterare Sune Lindh deltagit. Rektor Maria Knutson Wedel, 

avgående Sluss ordförande Tuva Wrenfelt, tillträdande Sluss ordförande Marie 

Petersson samt företrädare för personalorganisationerna är informerade om beslutets 

innehåll.  

Karin Holmgren 

  

  

Johan Torén 

 

Bilagor 

1. Nya anvisningar för undervisning och examination inom utbildning på grund- 

och avancerad nivå med anledning av den pågående covid-19-pandemin 

2. U-lokaler social distans 
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Utbildningsnämnden 

Universitetsdirektören 
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Examinatorerna 

Programnämnderna 

Programstudierektorerna 

Institutionsstudierektorerna (motsv.) 

Sluss 
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Bilaga 1 

Bilaga till utbildningsnämndens ordförandebeslut den 8 juni 2020,  

SLU ID: SLU.ua.2020.1.1.1-2319 

Nya anvisningar för undervisning och examination inom 

utbildning på grund- och avancerad nivå med anledning 

av den pågående covid-19-pandemin 

A. Följande avsteg från kurs- och utbildningsplaner tillåts: 

 Examinator beslutar om formerna för bedömning av studenternas prestationer. 

Om examinationen är av betydelse för examensmålen för yrkesexamen ska 

även berörd programstudierektor involveras i beslutet. 

 Examinator beslutar om formerna för undervisning med utgångspunkten att 

kursmålen ska kunna uppnås oavsett vilket undervisningsformat som väljs, 

men måste också beakta vad som anges i punkt B. 

 Examinator beslutar om eventuella anpassningar av obligatoriska moment. 

 

B. För nyttjandet av gemensamma undervisningslokaler gäller följande: 

 Undervisningslokaler inkl. tentamenssalar ska nyttjas så att social distansering 

kan upprätthållas. Maximalt 50 personer får delta samtidigt i en lokal. Vid 

större grupper än 50 personer gäller fortsatt digitalt genomförande. 

 För att maximera utnyttjandet av gemensamma undervisningslokaler exkl. 

tentamenssalar begränsas bokningsmöjligheten till 2-timmarsmoduler. 

 Förstaårsstudenter behöver få en bra start på sina studier och komma in i stu-

dentlivet på studieorten. Vid lokalbrist prioriteras därför kurser som ingår i 

första terminen på program före andra kurser. Prioriteringen gäller program 

både på grund- och på avancerad nivå. 

 Vid lokalbrist prioriteras examination före undervisning, särskilt tentamina 

som inte går att omforma till hemtentamina och därmed inte kan genomföras 

på distans. Även så kallade stopptentamina ska prioriteras vid behov. Se även 

punkt C. 

 Vid lokalbrist prioriteras seminarier, övningar och andra moment med hög 

interaktivitet före föreläsningar. 

 För att upprätthålla den sociala distansen och minimera risken för korsande 

flöden mellan undervisningslokaler och i gemensamma inomhus- och 

utomhusmiljöer, är det angeläget att schemaläggningen görs med tillräckliga 

raster (minst 30 minuter) mellan olika grupper. Med olika start- och sluttider 

på modulerna, ökar möjligheterna att distansen upprätthålls vid resor till och 

från campus. 



Nya anvisningar för undervisning och examination inom utbildning på grund- och avancerad nivå med anledning av den 

pågående covid-19-pandemin 

 

 

6/7 

 

C. För skriftliga tentamina gäller följande: 

 Tentamina på distans genomförs enligt regelverket för hemtentamina i 

utbildningshandboken (avsnitt 8.4 Andra typer av examination (prov)). 

 Tentamina kan genomföras i tentamenslokal (salstentamen) under 

förutsättning att det är minst 1,5 meter mellan varje skrivplats eller person 

(inkluderar tentamensvakter).  

 Särskilda anpassningar för vissa studenter anges i punkt F.  

 

D. För undervisning och examination av praktiska moment gäller följande: 

 Undervisningsmoment som inte kan genomföras digitalt med säkerställd 

måluppfyllelse, exempelvis laborationer, kan genomföras på campus under 

förutsättning att Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillämpas. 

 Fältmoment och studieresor kan genomföras under förutsättning av vidtagna 

åtgärder för minimerad smittspridning. Riskbedömning och åtgärder för 

minimerad smittspridning gäller även resa till och från fältlokalen eller 

studieobjekten i förekommande fall. 

 Examensarbetare kan genomföra experiment på institution eller i fält under 

förutsättning av vidtagna åtgärder för minimerad smittspridning.  

 

E. För verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och klinisk-praktisk undervisning 

gäller dessutom följande: 
 

 VFU och klinisk-praktisk träning kan genomföras under förutsättning att 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillämpas och åtgärder vidtagits 

för minimerad smittspridning. 

 VFU ska fortgå i möjligaste mån. VFU får genomföras på UDS om det är brist 

på placeringar på andra kliniker, i den mån och omfattning som UDS kan 

klara. 

 

F. Särskilda anpassningar 

 Den student som tillhör en covidrelaterad riskgrupp1 eller sammanbor med 

person i riskgrupp ska beredas möjlighet till anpassad undervisning i 

obligatoriska moment och att genomföra tentamina i särskilt anpassad lokal. 

Examinatorn kan begära att studenten uppvisar intyg som styrker 

tillhörigheten till riskgrupp. 

 Möjligheten för internationella studenter (de som inte har svenskt person-

nummer) att söka uppehållstillstånd är knutet till undervisningsform. Om 

studierna till övervägande del kommer att bedrivas på campus kommer det 
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vara möjligt för studenterna att få uppehållstillstånd för studier i Sverige, även 

om delar av undervisningen behöver ske digitalt. 

 Internationella studenter som på grund av reserestriktioner eller andra 

oförutsedda covidrelaterade svårigheter inte kan påbörja sin utbildning fysiskt 

på plats på studieorten, ska om möjligt beredas tillgång till undervisningen till 

exempel via inspelning och filmning. 

 

G. Information och samråd:  

 Samråd med studentrepresentant(er) från berörd(a) studentkår(er) ska ske vid 

beredning och beslut av enskild tjänsteman som rör studiemiljön. Riktlinjer 

finns i Utbildningshandbokens avsnitt 3.14 Studentinflytande och gäller även 

för frågor som hanteras inom universitetsadministrationen. SLU bör tillvarata 

studenternas erfarenheter från de initiala covidrelaterade anpassningarna inför 

kommande kurstillfällen. 

 Kursansvariga institutioner ska i förekommande fall dokumentera och 

skyndsamt informera berörda studenter om beslut avseende temporära 

anpassningar av undervisningen och/eller examinationen i kurser som 

påverkas. 



2020-06-01 

Sammanställning över gemensamma undervisningslokaler med 

social distansering 

Alnarp 

Salsnamn 
Ordinarie 

platser 
Avstånd ca 

1,5 m 

 Aulan (videokonferens)  300 100 (50) 

 Terra Nova  108 69 (50) 

 Crafoordsalen Navet (videokonferens) 117 50 

 Loftet undervisning  90 50 

 Västan  66 34 

 Olympen A samma rum som Olympen B 34 34 

 Myllan  64 32 

 Articum Art 3 60 30 

 Articum Art 2  60 30 

 Articum Art 1  60 30 

 Skörden  50 27 

 Stallet  24 24 

 Ladan  22 22 

 Sunnan  30 21 

 Stora Sessionssalen (videokonferens)  32 20 

 Olympen B  20 20 

 Grodden 24 15 

 Mikroskopsal  24 15 

 Articum 4  24 14 

 Östan  24 12 

 Kemisal  24 12 

 Magasinet A  samma rum som Magasinet B 11 11 

 Magasinet C  11 11 

 Akvariet 10 10 

 Magasinet B  9 9 

 Plantan (distansundervisning)   30 8 

 Kärnan  14 7 

 Nordan 14 7 

 Spiltan (videokonferens) 10 6 

 Magnolian  10 5 

 Trollhasseln  24 4 

 Krolliljan  10 4 

 Tulpanen 10 4 

 Videokonferensstudio 8 4 



Ultuna 

Salsnamn 
Ordinarie 

platser 
Avstånd 
ca 1,5 m 

Avstånd 
2 m 

Aula (videokonferens) 508 200 100 

Hörsalen 214 79 50 

Audhumbla (videokonferens) 150 60 25 

Are 113 60 42 

Tentamenssal 2 90 57 19 

Särimner 112 50 16 

Lärosal L (videokonferens) 120 45 24 

Hörsal W 120 45 20 

Lärosal K 100 45 25 

Lärosal N 80 40 40 

Bankettsalen 80 40 28 

Lärosal S 75 40 24 

Tentamenssal 1 70 40 24 

Hörsal V 90 30 17 

Dvalin 60 30 15 

A241 60 28 19 

Lennart Kennes sal 
(videokonferens) 90 27 35 

Framtiden (videokonferens) 60 27 12 

Lärosal J 60 24 27 

Lärosal O1 40 20 16 

Lärosal T 40 20 12 

Lärosal Z 40 20 10 

Lärosal X 40 20 10 

Ratatosk 40 20 6 

Lärosal Q 30 18 15 

Lärosal R 30 18 15 

Lärosal U 30 18 15 

Biblioteket Datorsal 1 18 18 9 

Biblioteket Datorsal 2 16 16 16 

Lärosal A132 30 15 15 

C213 30 15 12 

C216 30 15 12 

Lärosal Y 30 15 11 

C212 30 15 7 

MVM B2019 (datorsal 1) 24 15 15 

Ulls hus Datorsal 2 15 15 10 

Lärosal O2 30 14 10 

Lärosal H (distansundervisning) 30 10 15 

Prima 24 10 6 

Lärosal P 20 10 7 



MVM B2024 (datorsal 2) 15 10 8 

Hebbe 22 8 8 

Arenander (Videokonferens) 16 7 7 

Hugin (datorsal) 12 6  

Munin (datorsal) 12 6  

MVM B2030 (datorsal 3) 9 6  
 

 Ordinarie 
Avstånd 

1,5 m  
Avstånd 

2 m  

Antal salar för 50 p 19 6 2 

Antal salar för 30-50 p 15 9 3 
 

Andra lokaler (räknas ej som gemensamma undervisningslokaler) 

VHC Amfiteater Ståplatser oklart hur många som kan få plats 

    

Ulls hus C4:250   

Rumsnr Typ Anpassat ca bedömningar ögonmått:  
C225 delbar ateljè ca 12-15  oklart ang projektor 

 ritsal/datasal ca 12-15  projektor bör finnas 

C237 delbar ritsal/datasal ca 12-15 projektor finns 

 ritsal/datasal ca 12-15 projektor finns 

C2424 delbar ritsal/datasal ca 12-15 projektor finns 

 ritsal/datasal ca 12-15 projektor finns 

    

A303 Mötesrum Umeå Ca 8-10 pl Projektor finns 

A304 Mötesrum Skara Ca 12-15 pl Projektor finns 

A305 Mötesrum Alnarp Ca 8-10 pl Projektor finns 

    

Finns kanske fler större mötesrum i Ulls hus som kan vara intressanta som:  
B409 Mötesrum Grimsö Ca 12 pl?  
A615 Mötesrum Ultuna Ca 12-15 pl ?  
D326 Mötesrum Krusenberg Ca 8-10 pl ?  
F244 Mötesrum Wahlberg Ca 8-10 pl?  
F148 Mötesrum Artedi Ca 8-10 pl?  

 

  



Umeå 

Salsnamn 
Ordinarie 

platser 
Avstånd 
ca 1,5 m 

P-O Bäckströms sal 150 48 

Björken 100 35 

Bokskogen 60 26 

Aspen 50 21 

Sälgen 50 22 
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