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Møtereferat
Til stede:

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

Forfall:

Frank Arntsen

Kopi til:

Gjelder:

Møte i Sentral beredskapsledelse 25.01.2021

Møtetid:

09:00-09:40

Signatur:

KK

Beslutninger:
Ingen beslutninger
Oppgaver:
•

Forberedelser i tilfelle campus må stenges
I lys av utbruddet av den nye virus-mutasjonen og stenging av universitetene i Oslo, ber
SBL «Koordineringsgruppen Covid fellesadm.» utarbeide en beredskapsplan for full
nedstenging av våre campuser, dersom det kommer pålegg om dette fra myndighetene
eller kommunen(e).
Ansvarlig: Kjetil Mjøsund

•

Oppdatere-/supplere informasjon knyttet til restriksjoner i Østlandskommunene og
følger for NTNU
✓ Informasjonen til ansatte og studenter om NTNU-vedtaket knyttet til testing
oppdateres i tråd med bestemmelser Trondheim kommune fatter i dagens krisemøte,
når gjelder evt. suppleringer i listen over berørte kommuner.
✓ NTNU følger Trondheim kommunes oppfordring om å unngå jobbreiser til de berørte
Østlandskommune. Det informeres om dette i aktuelle kanaler.
✓ Planlagt gradvis gjenåpning og gjennomføring av praksis berøres ikke av de nye
restriksjonene.
✓ Bestemmelsene om hjemmekontor er uendret.
Ansvarlig: Jan Erik Kaarø
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•

Gradvis oppstart av fysisk undervisning, samt gjennomføring av praksis
NTNU opprettholder planene om forsiktig oppstart av fysisk undervisning for små
grupper, samt gjennomføring av praksis jf. epost fra rektor av 20.01.
SBL oppfordrer Utdanningsområdet om å ha et spesielt blikk på omfanget studenter som
rammes av karantenebestemmelsene og vurdere om digital undervisning vil være
nødvending for å unngå at denne studentmassen mister mye undervisning.
Ansvarlig: Jenny Bremer i samråd med prorektor for utdanning.

•

Innkallinger fra Trondheim Kommune
Det tas kontakt med beredskapsansvarlig i Trondheim kommune for å avklare hvordan
NTNU får innkalling til felles koordineringsmøter/krisemøter.
Ansvarlig: Nina Tranø
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