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Delvis åpning av høyskoler og universiteter fra 27. april 

 

Etter vedtak fra Helsedirektoratet har det ikke foregått undervisning og eksamen fysisk på 

campuser ved universiteter og høyskoler siden 12. mars 2020 kl. 18:00. Det er nå besluttet 

at utdanningsinstitusjonene kan åpne for fysisk aktivitet fra og med mandag 27. april 2020, 

forutsatt at virksomheten kan utføres i tråd med de smittefaglige anbefalinger fra 

helsemyndighetene som gjelder i arbeidslivet.  

 

Anbefalingene fra Helsedirektoratet er for eksempel å holde fysisk avstand på minst to 

meter, ikke være mer enn fem personer samlet og vaske hendene grundig og ofte:  

 

https://helsenorge.no/koronavirus 

 

Hovedregelen er fortsatt at færrest mulig studenter og ansatte skal oppholde seg på campus, 

og at så mange som mulig skal jobbe eller studere hjemme. Nå åpnes det for at en liten 

gruppe studenter og ansatte kan få tilgang til campus dersom det er avgjørende for at de 

skal få fullført utdanningen eller forskningen sin denne våren. Vi forutsetter at institusjonene 

gjør de konkrete vurderingene av hvem som er avhengig av tilgang til campus for å kunne 

fullføre. Dette må også avveies mot smittevernhensyn.    

 

Avgrensning av personer og fagområder som kan få tilgang til campus 

Basert på dialogen med aktørene i universitets- og høyskolesektoren legger departementet 

til grunn at tilgang til campus er særlig viktig for studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger 

som har et spesielt behov for tilgang til laboratorier, øvingsrom og lignende.  
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Institusjonene kan kun gi tilgang til campus for studenter og ansatte innen følgende 

fagområder: 

 

 Helsefag 

 Matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske fag 

 Media- og designfag 

 Utøvende musikk- og kunstfag 

 

I tillegg vil det åpnes for at ansatte som er avgjørende for at personene nevnt over kan 

fullføre utdanning eller kvalifiseringsarbeid våren 2020 kan være fysisk til stede på campus.  

 

Tilgang til campus må være begrunnet i hensynet til at studenter og ansatte i 

rekrutteringsstillinger skal kunne fullføre utdanningen eller forskningen våren 2020.  

Institusjonene må legge til grunn en streng praktisering og de må sørge for at de til enhver tid 

gjeldende regler for smittevern følges.    

 

Delvis åpning av campus innebærer ikke en generell tilgang for alle innenfor disse 

fagområdene og det innebærer ikke en rettighet for studenter og ansatte til å få tilgang til 

campus. For det første er det begrenset til de som skal fullføre våren 2020. For det andre er 

det ikke alle studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger innenfor de overnevnte 

fagområdene som har et behov for tilgang til campus som veier tyngre enn hensynet til å 

bekjempe virusutbruddet. Eksempelvis vil det innenfor matematisk-naturvitenskapelige fag 

være mange studieprogrammer hvor tilgang til campus ikke er tvingende nødvendig for å 

gjennomføre utdanningen våren 2020. 

 

Universiteter og høyskoler har fleksibilitet til å tilpasse undervisning, eksamen og praksis, så 

lenge læringsutbyttet ivaretas. Fortsatt er det forventet at brorparten av undervisning og 

eksamen ved universitetene og høyskolene må gjennomføres digitalt i så stor grad som 

mulig.  

   

Rapportering  

Vi viser til brev av 19. mars om rapportering i forbindelse med utbruddet av Covid-19. Vi ber 

om at institusjonene i rapporteringen fremover inkluderer en oversikt over hvor mange som 

nå får tilgang på campus og hvilke fagområder det gjelder. Rapporteringen skal ikke 

inneholde personopplysninger.  

 

Forsknings- og høyere utdanningsministeren vil invitere aktører i universitets- og 

høyskolesektoren til et videomøte 16. april kl. 09.00.   

 

Videre viser vi til tidligere oppfordring om bruk av partssamarbeidet lokalt, og understreker 

viktigheten av at institusjonene også involverer studentene i arbeidet med å tilpasse 

virksomheten til forholdene.  

 



 

 

Side 3 
 

Tiden fram til delvis åpning mandag 27. april må nyttes godt slik at kravene om smittevern 

kan overholdes og forberedelse av undervisningen/aktiviteten blir best mulig. God 

informasjon til studenter og ansatte er viktig.   

    

Vi takker igjen for all innsats for at flest mulig studenter skal kunne følge normert 

studieprogresjon og oppnå fastsatt læringsutbytte denne våren. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Knut Børve (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Bjørn Tore Bertheussen 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Adresseliste 

 

Akademikerne Fridtjof Nansens 

plass 6 

0160 OSLO 

Anne Cathrine Hjertaas    

Ansgar Teologiske 

Høgskole 

Fredrik Fransons 

vei 4 

4635 KRISTIANSAND S 

Arkitektur- og 

designhøgskolen i Oslo 

Postboks 6768 St. 

Olavs plass 

0130 OSLO 

Atlantis Medisinske 

Høgskole 

Postboks 4290 

Nydalen 

0402 OSLO 

Barratt Due 

musikkinstitutt 

Postboks 5344 

Majorstuen 

0304 OSLO 

Bergen Arkitekthøgskole Postboks 39 5841 BERGEN 

Bjørknes høyskole Lovisenberggt. 13 0456 OSLO 

Direktoratet for 

internasjonalisering og 

kvalitetsutvikling i høyere 

utdanning 

Postboks 1093 5809 BERGEN 

Dronning Mauds Minne 

Høgskole for 

barnehagelærerutdanning 

Thrond Nergaards 

veg 7 

7044 TRONDHEIM 

Fjellhaug Internasjonale 

Høgskole 

Sinsenvn. 15 0572 OSLO 

Folkehelseinstituttet Postboks 4404 

Nydalen 

0403 OSLO 

Handelshøyskolen BI  0442 OSLO 

Helse- og 

omsorgsdepartementet 

Postboks 8011 

Dep 

0030 OSLO 

Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs 

plass 

0130 OSLO 

Hilde Christiansen    

Høgskolen i Innlandet Postboks 400 2418 ELVERUM 

Høgskolen i Molde 

vitenskapelig høgskole i 

logistikk 

Postboks 2110 6402 MOLDE 

Høgskolen i Østfold  1757 HALDEN 

Høgskulen for landbruk 

og bygdeutvikling 

Arne Garborgsveg 

22 

4340 BRYNE 

Høgskulen i Volda Postboks 500 6101 VOLDA 

Høgskulen på Vestlandet Postboks 7030 5020 BERGEN 

Høyskolen for 

Dansekunst 

Marstrandgata 8 0566 OSLO 
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Høyskolen for Ledelse og 

Teologi 

Micheletsvei 62 1368 STABEKK 

Høyskolen for yrkesfag 

AS 

   

Høyskolen Kristiania    

Kunsthøgskolen i Oslo Postboks 6853 St 

Olavsplass 

0130 OSLO 

Lillehammer Institute of 

Music Production 

Industries 

   

Lovisenberg diakonale 

høgskole 

Lovisenberggaten 

15 B 

0456 OSLO 

MF vitenskapelig 

høyskole for teologi 

religion og samfunn 

Postboks 5144 

Majorstua 

0302 OSLO 

Musikkteaterhøyskolen Trondheimsveien 

137 

0570 OSLO 

Nasjonalt organ for 

kvalitet i utdanningen 

Postboks 578 1327 LYSAKER 

NLA Høgskolen Postboks 74 5812 BERGEN 

Nord universitet Postboks 1490 8049 BODØ 

Nordland kunst- og 

filmfagskole 

Boks 49 8309 KABELVÅG 

Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER 

Norges Handelshøyskole Helleveien 30 5045 BERGEN 

Norges idrettshøgskole Postboks 4014 

Ullevål Stadion 

0806 OSLO 

Norges Ingeniør- og 

Teknologorganisasjon 

Postboks 9100 

Grønland 

0133 OSLO 

Norges miljø- og 

biovitenskapelige 

universitet 

Postboks 5003 1432 ÅS 

Norges musikkhøgskole Postboks 5190 

Majorstua 

0302 OSLO 

Norges teknisk-

naturvitenskapelige 

universitet 

 7491 TRONDHEIM 

Noroff Fagskole AS    

Norsk barnebokinstitutt Postboks 2674 

Solli 

0203 OSLO 

Norsk Gestaltinstitutt AS 

Høgskole 

Kjørbokollen 30 1337 SANDVIKA 
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Norsk 

studentorganisasjon 

Holbergs gate 1 0166 OSLO 

NSF student    

NSKI Høyskole    

OsloMet – 

storbyuniversitetet 

   

Randi Forfang    

Randi Skår    

Samisk høgskole Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO 

Samskipnadsrådet c/o SiO, Postboks 

94 Blindern 

0314 OSLO 

Simula Research 

Laboratory AS 

Postboks 134 1325 LYSAKER 

Skrivekunstakademiet Georgernes Verft 5011 BERGEN 

Statens lånekasse for 

utdanning 

Postboks 430 

Alnabru 

0614 OSLO 

Steinerhøyskolen Professor Dahls 

gate 30 

0260 OSLO 

Unit - Direktoratet for IKT 

og fellestjenester i høyere 

utdanning og forskning 

Abels gate 5A 7030 TRONDHEIM 

Universitetet i Agder Serviceboks 422 4604 KRISTIANSAND S 

Universitetet i Bergen Postboks 7800 5020 BERGEN 

Universitetet i Oslo Postboks 1072 

Blindern 

0316 OSLO 

Universitetet i Stavanger  4036 STAVANGER 

Universitetet i Sørøst-

Norge 

Postboks 235 3603 KONGSBERG 

Universitetet i Tromsø – 

Norges arktiske 

universitet 

 9019 TROMSØ 

Universitets- og 

høgskolerådet 

Stortorvet 2 0155 OSLO 

Universitetssenteret på 

Svalbard 

Postboks 156 9170 LONGYEARBYEN 

VID vitenskapelige 

høgskole 

Postboks 184 

Vinderen 

0319 OSLO 
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