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Dato

Referanse

11.01.2021

Møtereferat
Til stede:

Ida Munkeby, Hilde Apneseth, Nina Tranø, Jan Erik Kaarø, Jenny Bremer,
Frank Arntsen, Torstein Baade Rød, Kjetil Mjøsund, Heidi Torstad, Kirsti
Klokkerhaug

Kopi til:

Gjelder:

Møte i Sentral beredskapsledelse 11.01.2021

Møtetid:

09:00-10:00

Signatur:

Møtested:

KK

Beslutninger:
Ingen beslutninger
Oppgaver:
•

Tilstedeværelse på campus for utvalgte studentgrupper
I tillegg til psykososiale bekymringer er også læringskvalitet og progresjon i studieløp
som avhenger av tilstedeværelse på campus en bekymring (f.eks lab-aktivitet). Det
tas en utsjekk mot KD hvilke muligheter vi har for å legge til rette for mer fysisk
undervisning fra 19.januar for utvalgte studentgrupper. Problemstillingen tas også
opp i møteforaene til prorektor for utdanning.
Ansvarlig: Jenny Bremer

•

Situasjonen i Trondheim etter 19. januar
Det sjekkes ut med Trondheim kommune om de har tanker om situasjonen etter 19.
januar mht. videreføring av tiltak osv.
Ansvarlig: Nina Tranø.

•

Manglende bruk av Check-in, tiltak
Det er lite bruk av Check-in blant de studentene som har vært tilstede på campus i
jula og på nyåret. Dette vanskeliggjør smittesporingsarbeidet. Bruk av Check-in
inkluderes i den planlagte smittevernkampanjen som rulles ut når campus åpner
igjen. I tillegg lages det en egen påminning til studenter og ansatte om viktigheten av
at Check-in brukes.
Ansvarlig: Jan Erik Kaarø
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Hjemmekontor og praktisering retningslinjene
Tillitsvalgte melder om bekymringer knyttet til ulik praksis når det gjelder bruk av
hjemmekontor. Saken diskuteres i «Koordineringsgruppen for
fellesadministrasjonen» og evt. tiltak legges fram for SBL i møtet 18.01. Saken
diskuteres også i Dekanmøtet for å sikre lik praktisering av retningslinjene.
Ansvarlig: Frank Arntsen
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