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Genomförande av undervisning till och med 
den 16 februari 2022, mot bakgrund av 
pågående covid-19-pandemi 

Bakgrund 
Enligt rektorsbeslut från 22 december 2021 (dnr STYR 220/251) 
ska undervisning och bedömning av studenternas prestationer 
genomföras i universitetets lokaler. För undervisning gäller att 
fysiska samlingar ska genomföras så att avstånd kan hållas och 
trängsel undvikas. I de fall tillräckliga smittskyddsåtgärder inte 
kan vidtas får undervisning genomföras digitalt utan fysisk 
närvaro i universitetets lokaler. Vad gäller lokalerna på SOL och 
LUX bedömer Humanistiska och teologiska fakulteterna att det 
på grund av den fortsatt ökade smittspridningen tillfälligt måste 
vidtas särskilda åtgärder för att kunna genomföra undervisning 
på ett smittsäkert sätt. 

Beslut avseende undervisningslokaler på SOL och LUX 
Humanistiska och teologiska fakulteterna beslutar följande 
gällande undervisning (inklusive forskarutbildning) i våra 
lokaler på SOL och LUX för perioden 17 januari–16 februari 
2022: 

• Kursintroduktioner samt undervisning under terminens första 
två veckor (17–30 januari) ska genomföras digitalt.  

• Från den 31 januari och resterande del av perioden kan 
undervisningen återgå till campus om antalet studenter inte 
överstiger 50 % av antalet sittplatser i undervisningslokalen.  
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Undantag 
• Praktiska moment som måste ske i universitetets lokaler, 
studiebesök eller praktik får under perioden genomföras på plats. 
För dessa moment behöver kursansvarig i samråd med 
skyddsombud och prefekt göra en övergripande risk- och 
konsekvensanalys. 

Examinationer 
• HT-fakulteterna följer FHM:s rekommendationer om att 
”tentamina och examinationer bör göras på plats i lokalerna med 
lämpliga smittskyddsåtgärder”. I de fall examinator gör 
bedömningen att smittskyddsåtgärder inte kan vidtas på ett 
tillfredsställande sätt kan examinator, i samråd med 
studentgruppen, föreslå att lägga om examinationen till distans. 
Beslut fattas av prodekan efter anhållan från institutionen och 
efter samråd med studentkår. 

Lokaler utanför SOL och LUX 
För undervisning i lokaler utanför SOL och LUX behöver 
kursansvarig i samråd med skyddsombud och prefekt göra en 
övergripande risk- och konsekvensanalys. Beakta att avstånd ska 
kunna hållas och trängsel undvikas. 

Förhållningssätt vid symtom 
Fortsatt gäller också att lärare och studenter ska stanna hemma 
vid covid-19-symptom. 

Fortsättning av vårterminen 
Utgångspunkten för återstoden av vårterminen 2022 är att 
undervisningen ska bedrivas som planerat på campus från den 17 
februari. HT-fakulteterna uppdaterar löpande beslut och 
rekommendationer om smittläget ändras. Detta dekanbeslut kan 
därför komma att förändras om andra rekommendationer från 
myndigheter/regering utfärdas eller på grund av beslut av rektor 
för Lunds universitet. 
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Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad dekan, efter 
hörande av Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS). 

Johannes Persson 


