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Informasjon om smitteverntiltak for universitetene, høyskolene og
fagskolene fra 20. januar 2021
Vi viser til møte mellom forsknings- og høyere utdanningsministeren og sektoren mandag 18.
januar om de nye anbefalingene fra regjeringen.
Regjeringen anbefaler digital undervisning der det er mulig
For å begrense økning i smitte etter jul iverksatte regjeringen forsterkede smitteverntiltak fra
den 4. til den 19. januar. Blant annet anbefalte regjeringen at all undervisning ved høyskoler,
universiteter og fagskoler ble gjennomført digitalt. Vi viser til brev 5. januar om dette.
Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny
smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge.
Fra og med onsdag 20. januar anbefaler regjeringen at alle universiteter, høyskoler og
fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør
være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås. Studenter i områder
uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst én gang i uken når det er mulig å
gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne. Det er altså mulighet for at
de som trenger fysisk undervisning, for eksempel fordi de trenger tilgang til laboratorier,
øvingsrom eller liknende, får fysisk undervisning. Institusjonene bør bruke dette
handlingsrommet til å sikre at studentene får nødvendig og god nok undervisning.
Regjeringen har valgt å ikke stenge studiestedene. Det betyr at det fortsatt er mulig å benytte
lesesaler, bibliotek og lignende, såfremt smittevernet ivaretas.
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Praksis kan fortsatt gjennomføres i tråd med regler og råd om smittevern, og i samråd med
praksisfeltet. Reiser til studiested, inkl. praksissted, kan anses som nødvendig reise og kan
gjennomføres i tråd med smittevernreglene.
Utdanningsinstitusjonene må gjøre lokale vurderinger
Regjeringens anbefaling gir rom for større grad av fysisk undervisning enn de første to ukene
av året. Kunnskapsdepartementet understreker at utdanningsinstitusjonene fortsatt selv har
ansvaret for å gjøre lokale vurderinger av hvordan de innretter undervisningen. Kommunene
kan også ha regler og anbefalinger som er strengere enn de nasjonale tiltakene.
Institusjonene må ha god dialog med lokale helsemyndigheter og tilpasse aktiviteten etter
den lokale smittesituasjonen. Erfaringene fra institusjoner i de store byene, som har levd
med en anbefaling om digital undervisning i så stor grad som mulig over lang tid, er at
institusjonene evner å gjøre disse vurderingene godt selv og veie de ulike hensynene opp
mot hverandre.
Utdanningsinstitusjonene må følge opp studentene
Utgangspunktet er fortsatt at alle studenter skal ha et undervisningstilbud og oppfølging som
i så stor grad som mulig sikrer at de er faglig og sosialt integrerte i studieprogrammet sitt. Det
er viktig at institusjonene sikrer at det i hele organisasjonen er gode strukturer for dette. Det
er også fortsatt viktig at institusjonene sørger for at studenter med særskilte behov får den
tilretteleggingen de har krav på. Departementet er opptatt av studentene opprettholder
studieprogresjonen sin i så stor grad som mulig.
Departementet har fått mange henvendelser fra studenter, ansatte og andre om hvordan og
hvorfor utdanningen gjennomføres på ulike måter. Vi har spesielt fått mange henvendelser
fra studenter som skal ut i praksis, som er bekymret for smitterisikoen i den forbindelse og
ikke opplever å bli godt nok informert av institusjonen. Det er svært viktig at
utdanningsinstitusjonene gir informasjon om beslutningene dere tar, hvilke hensyn dere
legger vekt på og hvordan dere har lagt opp til at studenter og ansatte kan ivareta
smittevernet når det er fysisk praksis, undervisning eller annet opplegg.
Kunnskap om konsekvenser av pandemien for studentenes læringsutbytte
Avhengig av smittesituasjonen lokalt, har en del studenter ved universitetene og høyskolene
hatt stor grad av digital undervisning og vurdering i nærmere et år. Bachelorstudenter har
snart gjennomført en tredel av utdanningen med mye digital undervisning og vurdering, og
for mastergradsstudentene er omtrent halvparten av normert tid gjennomført med ulike
restriksjonsnivåer.
Vi må følge godt med på hva den langvarige situasjonen gjør med studentenes totale
læringsutbytte av utdanningen og tar gjerne imot innspill fra institusjonene og studentene om
dette, dersom dere gjennomfører undersøkelser som belyser problemstillingen.
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