
 
 
 
Oppsummering fra UHRs ekstraordinære styremøte 
 
Tema              Håndtering av koronasituasjonen  
Tid                  13. mars 2020 kl. 14.00 – 15.00  
Sted                Digitalt/Teams  
Deltakere      styrets medlemmer  
                        Anne Borg  
                        UHRs sekretariat  
 
Det er ønskelig at Universitets- og høgskolerådet (UHR) diskuterer og gir konkrete råd om 
felles løsninger i forbindelse med koronasituasjonen, og styret ønsker flere ekstraordinære 
styremøter i tiden framover. Universitetene og høyskolene er i en ekstraordinær situasjon og 
opptatt av kriseberedskap og tiltak for å ivareta studenter og ansatte. Det er ønskelig at UHR 
sender felles innspill og har dialog mot partier/Storting/departementer på vegne av 
institusjonene. 
 
Styret diskuterte føringer fra regjeringen og brev fra departementet om stengning av 
universiteter og høyskoler. Råd og regelverk fra lokale myndigheter har også vært vesentlig 
for institusjonenes valg av løsninger. Alle institusjonene har stoppet all undervisning på 
campus og lagt til rette for hjemmekontor for ansatte. Noen funksjoner knyttet til drift av 
bygninger, dyrehold og IT-infrastruktur mm opprettholdes eller styrkes. 
 
Universitetene og høyskolene er opptatt av kriseberedskap og tiltak for å ivareta studenter 
og ansatte. UHR bes om å kommunisere følgende til Kunnskapsdepartementet og 
underliggende direktorater: 
 

- Det er utfordringer i oppfølgingen av eksamensreglement og avvikling av eksamen, 
regelverk og avvikling av praksis i utdanningene og spørsmål knyttet til 
studieprogresjon. Utdanninger med praksis har særskilte utfordringer 

- Det er behov for dialog med RETHOS angående rammeplanene og behov for 
avvik/tilpasninger i de helsefaglige utdanningene 

- IT-infrastruktur er kritisk. Det er behov for å ta i bruk digitale løsninger i forbindelse 
med undervisning og eksamen, og det stiller nye krav til ansatte som jobber med 
undervisning, veiledning og vurdering samt mer IT-støtte. 

- Det er viktig at man så langt mulig opprettholder utdanningskvaliteten når 
undervisning og eksamen/vurdering digitaliseres.  

- Det er behov for å utarbeide felles retningslinjer og god informasjon for inn- og 
utreisende studenter. For eksempel er det forventet at det kan bli problemer med 
hjemreise på grunn av stengte grenser (for eksempel NTNUs opplevelser med norske 



studenter i Tsjekkia) – bør være en sak for UD og ikke noe hver enkelt institusjon skal 
håndtere. 

- Det er viktig å ivareta studentene når samskipnadene stenger eller endrer sitt tilbud 
til studentene  

- Det må tilrettelegges for erfaringsdeling innenfor UHRs strategiske enheter (e-
postlister og teams) 

- Det er viktig å delta på og videreformidle informasjon fra møter med 
Kunnskapsdepartementet 

- Det er behov for utsettelse av frister på ulike høringer, innspill til styringsmelding og 
pågående dialog om eierskap/bygg 

- Det er behov for utsettelse av søknadsfrister til Diku og Forskningsrådet.  
- Generalsekretæren bes om å ta initiativ til et møte med Unit om eventuelle 

utfordringer med IKT-infrastrukturen. 
 
 Hva ønsker styret at UHR bidrar med?  
  

• Opprette et sted/arena for erfarings- og kunnskapsdeling av opplæring i bruk av 
digitale undervisningsformer. Hvilke plattformer og hvilke erfaringer har de ulike 
institusjonene. Dette bør koordineres av UHR-Utdanning 

• UHRs nettside om koronavirussituasjonen oppdateres fortløpende. Det bør 
tydeliggjøres på nettsiden at flere strategiske enheter har opprettet Teams-sider 
for erfarings- og kunnskapsdeling. Flere er underveis.   

• Teams-rom for styret?  
• Planlegge for flere og oftere digitale styremøter så lenge smittesituasjonen gjør 

det nødvendig å løse felles problemer for drift og gjennomføring av forskning og 
undervisning  

  
  
 
 
 


