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Dato

22.1.21

Referanse

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

Til stede:

Forfall:
Gjelder:

Møte i koord.gruppe Covid Fellesadministrasjonen, 22.1.21

Møtetid:

12.30 – 13.10

Møtested:

Teamsmøte

Punkter fra SBL til utsjekk:
• Planlegging av undervisning høsten 2021 SBL støtter anbefalingen fra avdeling for
studieadministrasjonen om at NTNU timeplanlegger undervisningen ut fra de samme
premissene som høsten 2020 og våren 2021 – dvs. med 1m-regelen. Dette begrunnes
i uavklart smittesituasjon for høsten 2021, samt ønske om forutsigbarhet for alle
parter.
Ansvarlig: Jenny Bremer i samråd med Annikken Løe
Ingen videre oppfølging fra koord.gruppen
•

Informasjon til studenter og ansatte etter regjeringens pressekonferanse 18.01.2021
Det legges ut informasjon i løpet av kvelden 18.01 om at ledelsen er i ferd med å se
på hva de nye signalene fra regjeringen betyr for NTNU. Videre utarbeides det et
utkast til informasjon fra rektor, basert på dagens pressekonferanse og møte med
Tr.heim kommune. Utkastet drøftes i koordineringsmøtet med dekanene 19.01 og
godkjennes av rektor før det publiseres/sendes ut til studenter og ansatte.
Ansvarlig: Jan Erik Kaarø
Ingen videre oppfølging fra 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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Dato
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Referanse

Hjemmekontor
Trondheim kommune har nå endret forskriften som tidligere innebar pliktig hjemmekontor,
nå er ikke hjemmekontor lenger pliktig, men mer på bør nivå.
Mange ansatte lurer nok på hvordan NTNU forholder seg til det, vi bør derfor diskutere om
vi bør ut med et budskap nå, eller la den tidligere beskjeden stå ut januar, eller overlate til
enhetene å vurdere om de vil praktisere litt romsligere lokalt – og i alle fall må det tenkes
over informasjon om oppmøte, kontor mv. fra 3. februar.
Etter diskusjon ble det enighet om følgende:
1. Ingen endring i det som allerede er kommunisert ut
2. Tiltakene vi har pr. i dag, står seg frem til begynnelsen av februar
3. Vi er i beredskap dersom det kommer nye signaler

•

Tilstedeværelse på campus
Det er registrert et press på å bruke campus fremover, spesielt knyttet til arrangement.
Det er ingen endring i det som allerede har blitt sagt og kommunisert ut.
Oppfølging:
Annikken og Kjetil følger opp dette sammen med arbeidsgruppen med koordinator Cecilie
Holen fra Campusservice

•

Permittering av SiT-ansatte på kafeene
SiT ønsker større forutsigbarhet i forhold til lemping på koronatiltakene. Dette er en
vanskelig sak å svare på og dessverre en usikkerhet vi for tiden må leve i.
Spørsmålet kan stilles i SBL der SiT deltar.

•

Massevaksinering på Sluppen
NTNU v/ Campusservice tilbyr å tilrettelegge og rigge lokaler for vaksinering. Det tilbys også
drifts- og renholdstjenester, kostnadsfritt for Trondheim kommune. NTNU mener at dette er
en del av den kollektive nasjonale dugnaden.
Campusservice v/ Elin Sølberg og Kjetil Mjøsund koordinerer dette med kommunen.

•

Munnbind
Det ble orientert om at munnbind nå er distribuert til alle tre campus. På Innsida finnes video
som viser hvordan munnbind skal brukes.

