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Beslut: 54/21 Dnr: C2021/257 Ersätter: - Dnr: - 
Giltighet fr.o.m: 2021-04-26 t.o.m: Tills vidare Handläggare: Helena Pallin 

 

Bilaga – tillämpning av rektorsbeslut 54/21 

Allmänt 
Vid närvaro i Karlstads universitets lokaler ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
om fysisk distansering tillämpas, oavsett aktivitet. Lokaler bör inte utnyttjas mer än till hälften 
av ytan och cirka två meters avstånd ska kunna hållas mellan personer. 
 
Sträva efter att grupper av människor inte kommer i fysisk kontakt med varandra.  
Sträva också efter att tillträde till lokaler sker på ett sätt så att så få personer som möjligt träf-
fas på vägen till och från lokalen.  
 
Aktviteter som möten, internat, konferenser, seminarier, mässor, besök med mera hålls digi-
talt. I de fall det inte är möjligt med ett digitalt genomförande bör aktiviteten senareläggas el-
ler ställas in. 
  
Vid tveksamheter ska samråd ske med närmaste chef, vid behov kan kontakt tas med säker-
hetschef för riskbedömning.  
 
Information 
Det är viktigt att information finns om att studenter ska stanna hemma om de har sjukdoms-
symtom och om vikten av att tvätta händerna, vid entréer till universitetets lokaler, på univer-
sitets webbsidor, skyltar, digitala skärmar och i sociala medier. Denna information ska lyftas 
ytterligare i samband med salstentamen. Påminnelser om att hålla avstånd lämnas muntligt 
och vid behov ska avståndsmarkeringar finnas på golvet där köer kan uppstå.  

Utbildning 
Schemalagd undervisning 
Undervisning ska som huvudregel genomföras i distansform, förutom för nybörjarstudenter 
där utgångspunkten är campusstudier. Målsättningen är att nybörjarstudenter ska undervisas 
på campus med den regelbundenhet som är möjlig utifrån rådande situation och rekommen-
dationer. Syftet är att alla studenter ska få en bra start på sina universitetsstudier. Ytterligare 
undantag från distansundervisningen ska göras för de moment som måste genomföras på cam-
pus och för att underlätta en successiv återgång till att bedriva undervisning och arbetet på 
campus. Hur detta ska ske framgår av rektorsbeslut 54/21.  
 
Det totala antalet deltagare ska anges i schemabokningen. Schemahandläggare är ansvariga 
för att salen som bokas är tillräckligt stor. Om det inte finns lediga undervisningssalar med 
rätt antal platser ska en prioritering göras.  
 
Närträffar 
För studenter på distansutbildning hålls närträffar digitalt.  
 
Laborationer och andra praktiska undervisningsinslag 
Laborationer och andra praktiska undervisningsinslag, till exempel ensemblespel, som måste 
genomföras i universitetets lokaler ska ske med fysisk distansering.  
Sträva efter att ha små laborationsgrupper och att laborationer genomförs så att så få personer 
som möjligt träffas på vägen in och ut ur lokalen samt att tillräckligt stora ytor för upp- och 
nerpackning av instrument finns i de fall det är aktuellt.    
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Grupparbeten  
Grupparbeten ska som huvudregel genomföras i distansform. Vid grupparbeten ska lärare ta 
hänsyn till, och förmedla, Folkhälsomyndighetens rekommendationer om fysisk distansering 
och sträva efter att ha få personer i varje grupp.  
 

Särskilt om examinationer 
Tentamen på campus 
Salarna möbleras så att ca två meters avstånd kan hållas mellan personer som vistas i lokalen. 
 
Schemaläggning görs så att det är en paus på minst 30 minuter mellan tentorna. 
 
Avståndsmarkeringar på golv bidrar till att minska risken för trängsel och köbildning vid in- 
och utpassering.  
 
Tentalokalen öppnas för insläpp så tidigt som möjligt för att minska risken för trängsel när 
studenterna ska kontrolleras.  
 
Prioritering vid hög belastning under samma tidpunkt 
Examination ska som huvudregel genomföras i distansform. Undantag från denna huvudregel 
kan göras för moment som är avgörande för studenternas progression och som därmed måste 
genomföras på campus samt examinationer som är av sådan karaktär att ett genomförande på 
distans inte uppfyller syftet med examinationen. Prefekt fattar beslut om vilka examinationer 
som ska ske på campus. Om önskemålen om salstentamen inte går att tillmötesgå på grund av 
lokalbegränsningar görs prioritering av respektive prefekt enligt nedan. 
 
Tentor som krävs för att få påbörja kommande kurser och tentor som krävs för att kunna göra 
kommande verksamhetsförlagd utbildning, VFU, prioriteras i första hand. 
 
Tentor på distans – avsteg från kursplanen 
Tentor och utbildningsmoment som måste genomföras på distans kan innebära avsteg från 
kursplanen. Detta är tillåtet enligt rektorsbeslut, men måste dokumenteras. Prefekt ansvarar 
för dokumentationen. Studenterna ska ges tydlig information, i god tid, om de avsteg från 
kursplanerna som görs och vad det innebär för deras studier. Information ska ges på kursens 
Canvassida och muntligt vid kursstart. Ansvarig för respektive kurs ansvarar för att det sker. 
Prefekt ansvarar för att tydliga rutiner finns på plats.  
 
Lärcentrum 
Studenter som är antagna till lärcentrum får undervisning på distans om inte lärcentrumet är 
öppet. Föreläsningar hålls då digitalt och det ges möjlighet att skriva hemtentamen tills lär-
centrumet öppnar. Vid återgång till undervisning på ett lärcentrum ska studenterna informeras 
om återgången så snart som möjligt.  
 
Välkomnande av studenter  
Som ett led i Karlstad universitets introduktion till studier vid universitetet arrangeras ett väl-
komnande för nya studenter. Universitetets välkomnande av studenter ska utformas med hän-
syn till Folkhälsomyndighetens rådande rekommendationer gällande allmänna sammankoms-
ter och offentliga tillställningar.  
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Studenter som är i riskgrupper 
Studenter som tillhör riskgrupp ska, i enlighet med Folkhälsomyndigheten råd, rekommende-
ras att rådgöra med läkare om vad hen kan göra för att minska risken att bli sjuk i covid-19. 
Dessa studenter bör i samråd med lärare erbjudas möjlighet att delta i undervisning och exam-
ination på distans, där det är möjligt. För dessa studenter bör universitetet också tillåta studie-
uppehåll med platsgaranti.  
 
Studenter som ska genomföra externt förlagd undervisning och/eller examination så som exa-
mensarbeten, praktik, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller liknande, ska följa riktlinjer 
och rekommendationer från värdorganisationen. I den mån riktlinjer eller rekommendationer 
skulle leda till att studenter inte kan genomföra planerade moment så ska universitetet försöka 
lösa situationen i varje enskilt fall. För dessa studenter bör universitetet också tillåta studie-
uppehåll med platsgaranti.  
 
Kontakter med studenter 
Utanför undervisningstid bör universitetets medarbetare sträva efter att ha dialog med studen-
ter per telefon, mejl eller zoom. I undantagsfall kan fysiska möten med studenter erbjudas, till 
exempel av Studenthälsan. I de fallen ska lokalerna som används för möten uppfylla kraven 
om tillräcklig fysisk distans.  
 

Lokaler 
För att undvika att alltför mycket personal samlas vid samma tillfälle bör gemensamhetsut-
rymmen anpassas så att ett lämpligt antal medarbetare vistas i lokalen samtidigt. Campusche-
fen ansvarar för att gemensamhetsutrymmen i Karlstad och på Musikhögskolan Ingesund är 
anpassade i form av luftig möblering, markeringar om avstånd och regelbunden städning av 
lokalen.  
 
Gläntan och andra allmänna ytor 
Studenter uppmanas att hålla avstånd i caféer, restauranger och studentpentryn samt om möj-
ligt äta utomhus, och då med cirka två meter mellan sig. Studentpentryn och tillhörande 
mikrovågsugnar märks upp med tydliga avståndsmarkeringar på golv och informationsskyltar. 
  
De möbler som finns i matsalen och Gläntan placeras så att det inte är möjligt att sitta för tätt. 
 
Så långt det är möjligt planerar schemabokningen studenternas rast så att alla inte har rast 
samtidigt. 
 
För att minska risken för köbildning ska det om möjligt vara hög bemanning i caféer etc. 
Gläntan och caféer bör göra det möjligt att betala enkelt och se över hur köbildning kan und-
vikas.  
 
Det ska finnas tydlig information om att det finns sittplatser utomhus samt på andra ställen på 
campus där lunch och kaffe kan intas.  
 
Städning 
Daglig städning av toaletter med tömning av papperskorgar genomförs. Handtag och andra 
greppytor torkas av med alkaliskt rengöringsmedel.  
Det finns god tillgång till tvål, vatten och pappershanddukar i universitetets lokaler. 
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Boka lokal för möten 
Anställda har möjlighet att boka allmänbokade mötesrum via ”Boka lokal för möten”. Enstaka 
mötesrum finns för bokning i hus 1 på plan fyra. ”Fakultetsägda” lokaler är möjliga att boka 
för de som har behörighet att göra detta. Personal som inte hittar någon lämplig lokal att boka 
uppmanas kontakta schema@kau.se för hjälp med bokning.  
 
Studenter har möjlighet att boka grupprum via nätet. Antal rum har reducerats och ett fåtal 
grupprum finns tillgängliga för bokning. Studenter som tillhör en studentförening kan via Stu-
dentkåren lämna önskemål om att boka lokaler, om Studentkåren godkänner önskemålet om 
bokning kontaktar de schema@kau.se för att genomföra bokningen.  
 

IT-stöd och uppstartshjälp 
IT-avdelningens reception har stängt för spontanbesök tills vidare – alla besök där det krävs 
fysisk närvaro bokas genom supporten. Så fort smittskyddsläget tillåter kommer receptionen 
åter igen öppna för allmänna besök men med fortsatta restriktioner om max 1 person åt 
gången inne i själva receptionen. Supportens öppettider är mån-fre kl 8-16. Även efter att re-
ceptionen öppnat igen så uppmanas alla att i första hand kontakta IT-avdelningen via 
mejl 2525@kau.se eller telefon 054-700 2525 för att minska risken för köbildning och smitt-
spridning vid receptionen. 
 
Studentsupporten har öppet 11-13 varje dag i Välkomstcentret. Svarar även på telefon 054-
7001695 eller studentsupport@kau.se  
  
Uppstartshjälp 
Tillsvidare gäller att alla uppstarter på campus som kräver hjälp på plats av IT-tekniker ska 
riskbedömas av universitetets säkerhetschef innan genomförande. Beställaren kontaktar säker-
hetschefen för bedömning. Vid godkännande av säkerhetschef bokar sedan beställaren hjälpen 
hos IT-avdelningen. 
 

Öppna föreläsningar 
Vilka föreläsningar anses som öppna för allmänheten?  
Disputationer måste vara öppna för allmänheten, dessa hålls därför helt via Zoom eller i stora 
lokaler där deltagarna är utspridda. Observera att disputationen ska kunna genomföras utan att 
det blir trängsel vid pauser eller in- och utpassering. Max antal personer som får samlas är den 
gräns som för tillfället gäller för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster, där-
efter måste överstigande antal deltagare medverka via Zoom. Prefekt beslutar om disputat-
ionen sker digitalt eller i universitetets lokaler och vilka åtgärder som då behöver vidtas.  
 
Övriga öppna föreläsningar 
Andra föreläsningar är sådana som vi väljer att ha öppna för allmänheten, till exempel alumni, 
gästforskare och liknande. Dessa ställs in tills vidare eller hålls digitalt.  
 
Övriga öppna evenemang, till exempel konferenser 
Hur konferenser och övriga evenemang ska genomföras beslutas av ansvarig arrangör i sam-
råd med säkerhetschef.  
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Föreläsningar som ej är öppna för allmänheten 
Föreläsningar som enbart är öppna för studenter tillhör inte kategorin offentliga eller öppna 
föreläsningar. Dessa omfattas inte av förbudet om offentliga tillställningar men fysisk distan-
sering ska tillämpas. 
 
Studentkåren och studentföreningarna måste beakta följande 
Vid träffar med fysisk närvaro ska fysisk distansering tillämpas och Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer följas.  
 
Undvika aktiviteter som inkluderar närkontakt. 
 
Tillhandahålla god tillgång på tvål, vatten och pappershanddukar. 
 
Introduktion  
Hur introduktionen genomförs är studentkårens ansvar. Om studentkåren befarar att noll-
ningen eller enskilda aktiviteter i nollningen inte kan genomföras i enlighet med Folkhälso-
myndighetens rekommendation uppmanar Karlstads universitet att aktuella aktiviteter inte ge-
nomförs alls eller genomförs på annat sätt.  
 
Universitetsbiblioteket 
För en detaljerad beskrivning av universitetsbibliotekets tjänster under pandemin hänvisas till 
sidan: https://www.kau.se/bibliotek/om-biblioteket/fakta-om-biblioteket/covid-19 
 
Öppettider 
Universitetsbiblioteket är öppet i begränsad omfattning för lån, återlämning och enskilda stu-
dier. Endast studenter och anställda har tillträde till lokalerna och inpassering sker med Kau-
kort. Öppettiderna är: 10.00-18.00 (mån-fre).  
 
Bemanning och servicenivå 
Biblioteket är obemannat under öppettiderna men personal kan nås via telefon, chatt och mejl. 
 
Studieplatser 
Biblioteket kan i begränsad omfattning användas även som studieplats, men endast för en-
skilda studier. Grupprummen är låsta och inte bokningsbara. Ett fåtal studierum/grupprum 
med plats för en person är tillgängliga. Det är inte tillåtet att flytta stolar. 
 
Undervisning 
Bibliotekets undervisning i informationssökning m.m. sker helt och hållet via Zoom/Canvas. 
 
Skrivhandledning 
All skrivhandledning ges via Zoom, inklusive drop-in. 
 
Övriga åtgärder 
Märkning på golv med avståndsmarkering för att undvika att besökare står för tätt vid köbild-
ning. 
 
Utökad städning och spritning av tangentbord, utlåningsautomater etc. Handsprit och våtser-
vetter finns att tillgå. 
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Bemanning 
Arbetsstyrkan delas upp i två lag som varvar hemarbete med arbete på plats i biblioteket. 
 
Biblioteket Musikhögskolan Ingesund 
Tillämpar samma utgångspunkter som i Karlstad. 
 
Håller öppet för besökare på eftermiddagar. På kvällar samt helger kommer studenter in i lo-
kalen med passerkort. Vissa begränsningar och nya rutiner har införts beträffande instrument-
utlåningen.  
 
 


