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Förvaltningsbeslut 
 
Nr 14/21 2021-09-29 Dnr C2021/827 
 
Ärende:  Uppdaterad bilaga – tillämpning av rektorsbeslut 54/21 
 
Handläggare: Helena Pallin 
 
Bakgrund 
Rektorsbeslut 54/21 ”Utbildning och övrig verksamhet under pågående pandemi” 
reglerar hur utbildning och examination ska hanteras fram till och med 7 november 2021 
vid Karlstads universitet. För tillämpning av beslutet finns en bilaga som på en mer 
detaljerad nivå beskriver hur olika verksamheter ska hanteras.  
 
Då Folkhälsomyndigheten beslutat att justera de restriktioner och rekommendationer 
som gäller covid-19 behöver bilagan till rektorsbeslut 54/21 uppdateras.  
 
MBL-information/ 
Förhandling:  Nej 
 
Beslut 
Universitetsdirektören beslutar att fastställa bilaga – tillämpning av rektorsbeslut 54/21. 
 
 
Underskrivet original finns i diariet 
 
 
 
Anne-Christine Larsson Ljung  
 Helena Pallin 
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Bilaga – tillämpning av rektorsbeslut 54/21 
Information 
Det är viktigt att det finns information om att studenter, deltagare vid event och disputationer 
på campus ska stanna hemma om de har sjukdomssymtom och om vikten av att tvätta 
händerna. Informationen ska finnas vid entréer till universitetets lokaler, på universitets 
webbsidor, skyltar, digitala skärmar och i sociala medier. Denna information ska lyftas 
ytterligare i samband med salstentamen.  

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 
rekommendationer. 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 campus 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. Om det inte finns lediga 
undervisningssalar med rätt antal platser ska en prioritering göras.  
 
Närträffar 
För studenter på distansutbildning hålls närträffar digitalt.  
 

Särskilt om examinationer 
Prioritering vid hög belastning under samma tidpunkt 
Examination ska som huvudregel genomföras i distansform utifrån beslutad planering. 
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. 
Dekan fattar beslut om vilka examinationer som ska ske på campus efter rekommendation av 
prefekt och bedömning av säkerhetschef. 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.  
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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 
lärcentrumet öppnar. Vid återgång till undervisning på ett lärcentrum ska studenterna 
informeras om återgången så snart som möjligt.  
 
Studenter som är i riskgrupper 
Utbildningstillfällen ska organiseras så att de är så säkra som möjligt för alla, inklusive för 
riskgrupper. I den mån praktiska förutsättningar finns kan eventuella anpassningar göras, 
beslut om detta fattas av examinator.  
Studenter som ska genomföra externt förlagd undervisning och/eller examination så som 
examensarbeten, praktik, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller liknande, ska följa 
riktlinjer och rekommendationer från värdorganisationen.  
 

Lokaler 
God tillgång till handhygien säkerställs.  
 
Boka lokal för möten 
Anställda har möjlighet att boka allmänbokade mötesrum via ”Boka lokal för möten”. 
”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. Studenter som tillhör en studentförening 
kan via Studentkåren 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 är öppen som vanligt. Supportens öppettider är mån-fre kl 8-16. 
Även efter att receptionen öppnat igen så uppmanas alla att i första hand kontakta IT-
avdelningen via mejl 2525@kau.se eller telefon 054-700 2525.  
 
Studentsupporten har öppet 11-13 varje dag i Välkomstcentret. Svarar även på telefon 054-
7001695 eller studentsupport@kau.se  
  
Uppstartshjälp 
Alla uppstarter på campus som kräver hjälp på plats av IT-tekniker bokas som vanligt via 
formuläret på Inslaget: https://inslaget.kau.se/stod-service/it-support/boka-uppstartshjalp. 
Tänk på att boka i god tid. 
 

Öppna föreläsningar 
Vilka föreläsningar anses som öppna för allmänheten?  
Disputationer måste vara öppna för allmänheten och ska som huvudregel genomföras fysiskt 
på Karlstads universitet. Det är viktigt att det finns information på plats om att deltagarna ska 
avstå från att närvara om de har sjukdomssymtom och om vikten av att tvätta händerna. 
Informationen ska finnas vid entréer till lokalen.  
 
 



FB 14/21 
Dnr C2021/827 

3 (3) 
 

Övriga öppna evenemang, till exempel konferenser 
Konferenser och övriga evenemang där deltagarna ses fysiskt kan genomföras av ansvarig 
arrangör. Arrangören rekommenderas att samråda med säkerhetschef om hur aktuella råd och 
rekommendationer kan efterlevas. Det är viktigt att det finns information på plats om att 
deltagarna ska avstå från att närvara vid eventet om de har sjukdomssymtom och om vikten 
av att tvätta händerna. Informationen ska finnas vid entréer till eventlokalen.  
 
Studentkåren och studentföreningarna måste beakta följande 
Vid träffar med fysisk närvaro ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas.  
Tillhandahålla god tillgång på tvål, vatten och pappershanddukar. 
 
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 enligt följande:  
Mån-tor: 08.00-20.00 (08.00-10.00 har endast studenter och anställda tillträde) 
Fre: 08.00-18.00 (08.00-10.00 endast studenter och anställda) 
Lör-sön: 10.00-15.00   
 
Bemanning och servicenivå 
Bibliotekets fysiska informationsdisk är bemannad under öppettiderna med undantag för mån-
fre 08.00-10.00. Bibliotekets informationsdisk i Zoom är öppen mån-fre 10.00-14.00. 
Därutöver kan biblioteket kontaktas via telefon, mejl och chatt. 
 
Studieplatser 
Biblioteket kan återigen användas som studieplats, såväl för enskilda studier som för 
grupparbeten. Grupprummen är tillgängliga för drop-in-besök. Fr.o.m. den 4 oktober är 
grupprummen åter bokningsbara.  
 
Undervisning 
Bibliotekets undervisning i informationssökning m.m. sker i första hand fysiskt i bibliotekets 
undervisningslokaler, i andra hand via Zoom/Canvas. 
 
Skrivhandledning 
Bibliotekets skrivhandledning ges antingen via Zoom eller via ett personligt möte. 
 
Övriga åtgärder 
Märkning på golv med avståndsmarkering kvarstår för att undvika att besökare står för tätt vid 
köbildning. 
 
Utökad städning och spritning av tangentbord, utlåningsautomater etc. Handsprit och 
våtservetter finns att tillgå. 
 
Musikhögskolan Ingesunds bibliotek arbetar utifrån samma utgångspunkter som biblioteket i 
Karlstad. 
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