1 av 2
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Dato

Referanse
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Møtereferat
Frank Arntsen, Kjetil Mjøsund, Jenny Bremer, Annikken Løe, Jan Erik Kaarø,
Arne Kr. Hestnes, Brit Stolsmo (referent)

Til stede:

Forfall:

Gjelder:

Møte i koord.gruppe Covid Fellesadministrasjonen, 10.2.21

Møtetid:

11.15 – 12.00

Møtested:

Teamsmøte

Punkter fra SBL 8.2.21 til oppfølging/utsjekk:
-

Beslutning

Tiltaksplan/håndtering av en eventuell nedstenging vår 2021
SBL slutter seg til den foreslåtte tiltaksplanen for håndtering av en eventuell nedstenging
av Campus våren 2021. Siden det ikke er ord. dekanmøte 09.02, sendes notatet på epost til
dekanmøtedeltakerne for eventuelle innspill, før tiltaksplanen besluttes i rektorlinja.
Ansvarlig: Kjetil Mjøsund/SBL
Ingen videre oppfølging av koord.gruppen

-

Oppgave

Samordning av kommunikasjon til studentene ved en eventuell nedstenging
Det ses på hvordan man kan «sikre at studentene vet hvor de skal henvende seg for å få
den informasjonen de trenger» ved en eventuell nedstenging.
Ansvarlig: Jenny Bremer
Ingen videre oppfølging av koord.gruppen

Postadresse

Org.nr. 974 767 880

7491 Trondheim
Norway

postmottak@ntnu.no
www.ntnu.no

Besøksadresse
Sverres gt. 10
Akrinn, Kalvskinnet

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Telefon
+47 73595000

Saksbehandler
Brit Stolsmo
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Forlengelse av undervisningsåret/-semesteret
Oppfølging av saken fra møtet 2.2.21
Notat om «Kommunikasjon rundt forlengelse av undervisnings- og eksamensperiode» ligger
under «filer»
Annikken orienterte om at en forlengelse er praktisk mulig, men det er krevende. Det er
mange implikasjoner for ansatte og studenter.
Saken må diskuteres vider med rektorat og dekaner.
Ansvaret for saken ligger hos prorektor for utdanning.
Oppfølging: Annikken følger opp.

•

Arrangement for studentene
Henvendelse fra studenter i Ålesund om gjennomføring av arrangement.
Hvem skal svare ut?
Saken ble diskutert.
Dette er en lokal vurdering og beslutning som ligger i Ålesund. Viserektor er beredskapsleder.
Oppfølging: Jenny følger opp.

•

Bruk av campus
Til tross for at studentene har vært involvert i arbeidsgruppen for helhetlig bruk av campus,
ytrer de sin bekymring og ber om at det legges bedre til rette for å ta i bruk arealer på
campus.
Saken ble diskutert.
Det må tas en løpende vurdering knyttet til psykososial helse.
Oppfølging:
Annikken vurderer innspill og avventer eventuelle restriksjoner fra Trondheim
kommune de nærmeste timene/dagene.

•

SMS til alle MH-studenter i Trondheim
Gjelder koordinering av informasjon som skal sendes ut eksempelvis til alle studenter.
Beslutningslinjene må være klare.
Oppfølging:
Jan Erik tar kontakt med organisasjonsdirektøren og utarbeider rutine for dette.

