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Informasjon knyttet til Covid-19 (Koronavirus)
Delvis åpning av fagskoler fra 27. april
Helsedirektoratet vedtok at utdanningsinstitusjoner, deriblant fagskoler skulle stenge fra 12.
mars 2020 kl. 18. Tiltaket ble videreført 24. mars 2020. Departementet viser til brev av 13.
mars 2020 med informasjon til fagskolene i forbindelse med koronaviruset.
Det er nå besluttet at institusjonene kan åpne delvis fra 27. april 2020, forutsatt at
virksomheten kan utføres i tråd med smittefaglige anbefalinger fra helsemyndighetene.
Avgrensning av hvem som kan få tilgang til lærestedet
Utgangspunktet er fortsatt at færrest mulig studenter og ansatte skal oppholde seg på
lærestedet. Hovedregelen er at så mange som mulig skal jobbe hjemme. Det åpnes for at en
liten gruppe studenter og ansatte kan få tilgang til lærestedet.
I de tilfellene det er nødvendig for å fullføre en fagskoleutdanning våren 2020, kan
fagskolene fra 27. april 2020 gi studenter tilgang til lærestedet. Dette gjelder studenter som
skal fullføre vitnemålsgivende utdanning våren 2020, og i de tilfeller fysisk tilgang til
lærestedet er nødvendig for at de skal kunne fullføre utdanningen dette semesteret.
Delvis åpning av lærestedet innebærer ikke en generell tilgang for alle studentene i de
aktuelle utdanningene, og det innebærer ikke en rettighet for studenter og ansatte til å få
tilgang. Behovet for tilgang til lærestedet for studenter veier ikke tyngre enn hensynet til å
bekjempe virusutbruddet.
Det kan også gis tilgang for faglig og administrativt ansatte som er nødvendig for at disse
studentene skal kunne fullføre utdanningen. Fagskolene må vurdere om det er nødvendig å
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gi begrenset tilgang til ansatte i forkant for å tilrettelegge for delvis åpning for studenter fra
27. april 2020.
Fagskolene har fleksibilitet til å tilpasse lærings- og vurderingsformene, så lenge
læringsutbyttet ivaretas. Begrensningene i tilgang til lærestedet innebærer at lærings- og
vurderingsformer fremdeles må gjennomføres digitalt i så stor grad som mulig.
Smittevernhensyn
Som vist til over, innebærer vedtaket at fagskolene skal gjøre lokale behovsvurderinger som
innebærer at omfanget begrenses til de som må ha tilgang for å fullføre denne våren.
I dette må fagskolene legge til grunn en streng praktisering, og fagskolene må sørge for at
de til enhver tid gjeldende regler for smittevern følges. Departementet legger til grunn at
fagskolene innfører kontaktreduserende tiltak når de delvis åpner opp lærestedene, og at
studentene følger generelle anbefalinger fra helsemyndighetene for å forhindre smitte.
Anbefalingene som Helsedirektoratet har gitt, er for eksempel å holde fysisk avstand på
minst to meter og ikke være mer enn fem personer samlet.
Videre oppfordrer vi til samarbeid med lokalt arbeidsliv, og understreker viktigheten av at
fagskolene også involverer studentene i arbeidet med å tilpasse virksomheten til forholdene.
Vi takker for all innsatsen fagskolene legger ned i denne krevende tiden for at studentene
skal kunne gjennomføre utdanningen sin.
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Fagskolen Innlandet
Fagskolen Oslo
Akershus
Fagskolen Telemark
Fagskolen Tinius
Olsen
avd. Harstad tekniske
fagskole Fagskolen
Troms
avdeling Tromsø
Fagskolen Troms
Fagskulen i Sogn og
Fjordane
Fashion Mode AS
Folkeuniversitetets
helsefagskole
Fredrikstad
FagAkademi AS
Frelsesarmeens
offisersskole AS
Gauldal fagskole
Hadsel videregående
skole og fagskole
Hald Internasjonale
Senter
Hordaland
helsefagskole
Høyskolen Kristiania
Imageakademiet
Institutt for
helhetsmedisin
International Stunt
Academy as
Karmsund
videregående skole
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Kunstskolen i Bergen
Kunstskolen i
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Levanger Fagskole
Lofoten maritime
fagskole
Lofoten
reiselivfagskole
Luftfartsskolen AS
Lukas fagskole og
kurssenter
Menighetsbibelskolen
NKI AS
Nordkapp maritime
fagskole og vgs skole
Nordland fagskole i
helse-og sosialfag
Nordland kunst- og
filmfagskole
Norges grønne
fagskole - Vea
Norges Interiørskole
AS
Norges
yrkesakademi
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Norwegian Drilling
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Pilot Flight Academy
AS
Stavanger offshore
tekniske skole
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Kurs og
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Sørlandets fagskole
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