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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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Side 2 
 

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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Adresseliste 

 

Ansgar Teologiske 

Høgskole 

Fredrik Fransons 

vei 4 

4635 KRISTIANSAND S 

Arkitektur- og 

designhøgskolen i Oslo 

Postboks 6768 St. 

Olavs plass 

0130 OSLO 

Atlantis Medisinske 

Høgskole 

Postboks 4290 

Nydalen 

0402 OSLO 

Barratt Due 

musikkinstitutt 

Postboks 5344 

Majorstuen 

0304 OSLO 

Bergen Arkitekthøgskole Postboks 39 5841 BERGEN 

Bjørknes høyskole Lovisenberggt. 13 0456 OSLO 

Dronning Mauds Minne 

Høgskole for 

barnehagelærerutdanning 

Thrond Nergaards 

veg 7 

7044 TRONDHEIM 

Fjellhaug Internasjonale 

Høgskole 

Sinsenvn. 15 0572 OSLO 

Handelshøyskolen BI  0442 OSLO 

Høgskolen i Innlandet Postboks 400 2418 ELVERUM 

Høgskolen i Molde 

vitenskapelig høgskole i 

logistikk 

Postboks 2110 6402 MOLDE 

Høgskolen i Østfold  1757 HALDEN 

Høgskulen for grøn 

utvikling 

Arne Garborgsvei 

22 

4340 BRYNE 

Høgskulen i Volda Postboks 500 6101 VOLDA 

Høgskulen på Vestlandet Postboks 7030 5020 BERGEN 

Høyskolen for 

Dansekunst 

Marstrandgata 8 0566 OSLO 

Høyskolen for Ledelse og 

Teologi 

Micheletsvei 62 1368 STABEKK 

Høyskolen for yrkesfag 

AS 

   

Høyskolen Kristiania    

Kunsthøgskolen i Oslo Postboks 6853 St 

Olavsplass 

0130 OSLO 

Lillehammer Institute of 

Music Production 

Industries 

   

Lovisenberg diakonale 

høgskole 

Lovisenberggaten 

15 B 

0456 OSLO 

MF vitenskapelig 

høyskole for teologi 

religion og samfunn 

Postboks 5144 

Majorstua 

0302 OSLO 
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NLA Høgskolen Postboks 74 5812 BERGEN 

Nord universitet Postboks 1490 8049 BODØ 

Nordland kunst- og 

filmfagskole 

Boks 49 8309 KABELVÅG 

Norges Handelshøyskole Helleveien 30 5045 BERGEN 

Norges idrettshøgskole Postboks 4014 

Ullevål Stadion 

0806 OSLO 

Norges miljø- og 

biovitenskapelige 

universitet 

Postboks 5003 1432 ÅS 

Norges musikkhøgskole Postboks 5190 

Majorstua 

0302 OSLO 

Norges teknisk-

naturvitenskapelige 

universitet 

 7491 TRONDHEIM 

Noroff høyskole Postboks 2544 4678 KRISTIANSAND 

Norsk barnebokinstitutt Postboks 2674 

Solli 

0203 OSLO 

Norsk Gestaltinstitutt AS 

Høgskole 

Kjørbokollen 30 1337 SANDVIKA 

NSKI Høyskole    

OsloMet – 

storbyuniversitetet 

   

Samisk høgskole Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO 

Skrivekunstakademiet Georgernes Verft 5011 BERGEN 

Steinerhøyskolen Professor Dahls 

gate 30 

0260 OSLO 

Universitetet i Agder Serviceboks 422 4604 KRISTIANSAND S 

Universitetet i Bergen Postboks 7800 5020 BERGEN 

Universitetet i Oslo Postboks 1072 

Blindern 

0316 OSLO 

Universitetet i Stavanger  4036 STAVANGER 

Universitetet i Sørøst-

Norge 

Postboks 235 3603 KONGSBERG 

Universitetet i Tromsø – 

Norges arktiske 

universitet 

 9019 TROMSØ 

VID vitenskapelige 

høgskole 

Postboks 184 

Vinderen 

0319 OSLO 
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