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Dnr 3065-1.1.2-2021

Beslut med anledning av lättnader av restriktioner i relation till covid-19
pandemin under höstterminen 2021
Bakgrund
Den 7 september 2021 informerade regeringen och Folkhälsomyndigheten vid en pressträff
om att steg 4 i regeringens plan för avveckling av restriktioner beräknas kunna införas den
29 september 2021. Steg 4 innebär bland annat att deltagartak tas bort liksom
Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån och att en successiv återgång till
arbetsplatsen kan inledas.
Med anledning av lättnaderna fattar rektor beslut om reviderade restriktioner i högskolans
verksamhet och utgångspunkter för planering av undervisning under höstterminen 2021.
Beslut
Rektor beslutar att
• högskolan planerar för att utbildning kan bedrivas på campus,
• de pandemirelaterade begränsningarna av antalet platser i undervisningssalar tas bort
från och med period 3 (2021-11-02),
• den undervisning som på grund av pandemin höstterminen 2021 har planerats att äga
rum digitalt kan fortsatt genomföras digitalt, samt att
• högskolan fortsatt ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer
för att minska spridningen av covid-19 liksom andra expertmyndigheters
rekommendationer och föreskrifter.
Utifrån pandemiläget och regerings eller expertmyndigheters rekommendationer och råd kan
rektor komma att fatta nya beslut.
Beslutet träder i kraft den 29 september 2021.

Kommunikationsansvar
I enlighet med punkterna ovan fattar respektive prefekt och den akademiska ledaren för
lärarutbildningen beslut för sina studenter. Institutionerna och lärarutbildningen är därefter
ansvariga för att kommunicera besluten och vad de innebär till sina medarbetare och
studenter. Högskoleövergripande kommunikation angående hösten ges fortsatt centralt på
Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg
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framför allt sh.se. För att högskolan ska kunna kommunicera med alla studenter är det viktigt
att information från institutionerna publiceras i respektive kursrum på Studiewebben då det
är dit central information och stödfunktioner hänvisar kursspecifika frågor.

I och med detta beslut upphör följande beslut att gälla:
•

Planering av undervisning höstterminen 2021, dnr 1109-1.1.2-2021

•

Planering av undervisning höstterminen 2021, kompletterande beslut, dnr 2602-1.1.22021

•

Salsskrivningar vid Södertörns högskola höstterminen 2021, dnr 2728-1.1.2-2021

•

Beslut inför hösten 2021 m.a.a. covid-19-pandemin, dnr 2233-1.1.2-2021

I beredningen av beslutet har högskolans Coronasamordning samt prefekter och akademisk
ledare deltagit.
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