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Planering av undervisning höstterminen 2021
(kompletterande beslut 2021-08-18)
Den 16 mars 2021 fattade rektor beslut om planering av undervisning höstterminen 2021
(dnr 1109-1.1.2-2021). I beslutet konstaterades att ”Pandemin gör det fortsatt mycket
komplext att planera undervisningen. Det är rimligt att anta att efter sommaren är stora delar
av befolkningen vaccinerad, men det kommer samtidigt signaler om att det också under
hösten 2021 kan komma att vara nödvändigt att hålla fysisk distans. En generell bedömning
är dock att det är enklare att gå från campusundervisning till undervisning med mer av
digitala inslag än tvärtom. Högskolan ska därför planera för undervisning på campus, men
också behålla digitala inslag där det är önskvärt och pedagogiskt motiverat. Samtidigt måste
vi vara förberedda på att snabbt tvingas ställa om till en hög grad av digital undervisning om
myndighetsrestriktioner så kräver.”
Folkhälsomyndigheten anger fortsatt vikten av att möjliggöra att personer kan hålla avstånd.
Det gör att i högskolans undervisningslokaler kan färre platser nyttjas än vad de är
dimensionerade för. Till följd av detta behöver rektors beslut från 16 mars 2021 kompletteras
med en begränsning av antalet personer som kan uppehålla sig i högskolans
undervisningslokaler.

Utgångspunkter för planering av undervisning under höstterminen
2021
•

Högskolan planerar för att utbildning kan bedrivas på campus. Det antal platser
som gäller för de två första av höstterminens fyra perioder framgår i TimeEdit och är
det maximala antalet studenter som får delta i undervisningen i
undervisningslokalen. Undervisningslokaler som institutionerna ansvarar för ska
användas så att avstånd om minst 1,5 meter upprätthålls.

•

Undervisning kan, på grund av pandemin, fortsatt genomföras digitalt.

Utifrån pandemiläget och regerings eller expertmyndigheters rekommendationer och råd kan
rektor komma att fatta nya beslut.
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Kommunikationsansvar
I enlighet med punkterna ovan fattar respektive chef beslut för sina studenter. Besluten ska
fattas efter samordning med prefekter för övriga institutioner och akademisk ledare för
lärarutbildningen. Institutionerna och lärarutbildningen är därefter ansvariga för att
kommunicera besluten och vad de innebär till sina medarbetare och studenter.
Högskoleövergripande kommunikation angående hösten och terminsstarten ges fortsatt
centralt på framför allt sh.se. För att högskolan ska kunna kommunicera med alla studenter
är det viktigt att åtminstone grundläggande information från institutionerna publiceras i
respektive kursrum på Studiewebben då det är dit central information och stödfunktioner
kommer att hänvisa kursspecifika frågor.

Beslutas

Gustav Amberg
Rektor
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