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Salsskrivningar vid Södertörns högskola höstterminen 2021
Bakgrund
Enligt Folkhälsomyndighetens information är det fortsatt viktigt att avstånd hålls och trängsel
undviks. Som anordnare av utbildning för vuxna ska Södertörns högskola således möjliggöra
att avstånd kan hållas och trängsel undvikas inom verksamheten.
Erfarenheterna från perioden mars 2020 till juni 2021 visar att alternativa
examinationsformer i många fall har gett stora problem med kvalitet och rättssäkerhet.
Frågan har då väckts hur högskolan ska hantera kravet på avstånd i förhållande till kravet
utbildningskvalitet och rättssäkra examinationer.
Högskolans lokaler för salsskrivningar är utrustade med bord där studenter sitter enskilt och
med avstånd mellan borden. Vidare är lokalerna luftiga och har god ventilation. Detta gör att
det är möjligt att följa Folkhälsomyndighetens information om att hålla avstånd i högskolans
skrivsalar. Sedan tidigare finns ytterligare åtgärder på plats, såsom plexiglas, visir för
skrivvärdar, handsprit och avståndsmarkeringar i golv. Med en förlängd tid för inpassering till
skrivsalarna när så är möjligt samt genom att tillhandhålla munskydd till alla i skrivsalarna är
högskolans bedömning att salsskrivningar kan genomföras.
Utifrån pandemiläget och regerings eller expertmyndigheters rekommendationer och råd kan
rektor komma att fatta nya beslut i frågan.
Beslut
Rektor beslutar att
•

högskolan kan genomföra salsskrivningar i enlighet med ordinarie antal skrivplatser,

•

Studentavdelningen ska vidta sådana åtgärder som att förlänga tid för inpassering till
skrivsalarna när så är möjligt, se till att det finns avståndsmarkeringar i golv för att
underlätta att avstånd hålls, se till att det finns plexiglas där så är möjligt, att visir finns
för skrivvärdar samt att handsprit och munskydd finns tillgängliga för alla i skrivsalarna.

Beslutet är taget efter samråd med studentrepresentant i enlighet med HL 1 kap 4 a §. HL 2
kap 7 § samt HF 2 kap 14 §. Under handläggningen har även högskolans Coronasamordning, prefekter och den akademiska ledaren för lärarutbildningen fått möjlighet att
lämna synpunkter.
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