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Informasjon om regjeringens nye koronatiltak som gjelder fra 4. til 18.
januar 2021
Etter jul har vi sett at færre tester seg, og av de som tester seg så går andelen positive tester
opp. Smitten er økende og sprer seg til nye deler av landet. For å beholde kontrollen på
smittespredningen og begrense ny økning i smitte, har regjeringen iverksatt forsterkede
nasjonale smitteverntiltak foreløpig to uker frem i tid fra 4. januar til 18. januar. Formålet med
de nye, strenge tiltakene er å bryte en ny smittebølge. Vi viser til pressemelding av 3. januar.
Tiltakene er basert på faglige anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.
Regjeringen fikk de nye rådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet lørdag
ettermiddag 2. januar. Vi viser til videomøtet med forsknings- og høyere
utdanningsministeren mandag 4. januar, hvor det ble gjort rede for prosessen og de nye
tiltakene.
Tiltakene omfatter regler for hele landet og justeringer i de nasjonale anbefalingene. Regler
er forskriftsfestet og skal følges. Anbefalinger bør følges, selv om de ikke er forskriftsfestet.
Som en del av de nye nasjonale tiltakene, anbefaler regjeringen at all undervisning og alle
planlagte arrangementer ved universiteter, høyskoler og fagskoler blir digitale frem til 18.
januar.
Målet med å forskyve den fysiske studieoppstarten til 18. januar er å dempe smittetrykket
ved å unngå store samlinger av mennesker på campus, mindre press på kollektivtransporten
og at en del studenter kanskje velger å bli igjen hjemme litt lengre. Regjeringen prioriterte å
informere så tidlig som mulig og hastebehandlet derfor den nye anbefalingen for
universiteter, høyskoler og fagskoler samme dag som rådene kom fra helsemyndighetene. Vi
har forståelse for at informasjonen likevel kom kort tid før anbefalingene ble gjort gjeldende,
og at det har skapt utfordringer både for institusjonene og studentene.
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Anbefalingen om digital undervisning gjelder alle former for undervisning og eksamen og for
alle utdanninger. Vi ber institusjonene om å tilrettelegge best mulig for at studentene kan
oppnå forventet læringsutbytte og ikke mister progresjon. Institusjonene selv må vurdere om
det er undervisning eller andre aktiviteter som ikke er mulig å gjennomføre digitalt, eller som
ikke kan utsettes i to uker. Vi ber institusjonene begrense slike unntak fra anbefalingene så
mye som mulig.
Kunnskapsdepartementet legger til grunn at praksisstudier kan gjennomføres så langt det er
mulig og i tråd med regler og råd om smittevern i denne perioden. Vi viser til spørsmål om
barnehageloven § 51, og at det ikke er gjort unntak fra denne bestemmelsen. Departementet
legger til grunn at bestemmelsene innebærer at øvingsopplæring i barnehager også i en
normal situasjon må tilpasses det som er praktisk mulig, og at utdanningsinstitusjonene og
barnehageeierne må vurdere dette i tråd med smitteverntiltakene.
Utdanningsinstitusjonene kan fortsatt gi studenter og ansatte tilgang til campus, for eksempel
biblioteker, trenings- og øvingsrom og lesesaler, innenfor de gjeldende smittevernfaglige
reglene og rådene.
Regjeringen anbefaler hjemmekontor for alle ansatte som har mulighet til det, dette gjelder
også ansatte ved fagskoler, høyskoler og universiteter. Institusjonene må selv gjøre de
individuelle vurderingene sammen med de ansatte.
Kommunene kan ha regler og anbefalinger som er strengere enn de nasjonale. Dette kan ha
innvirkning på blant annet eventuell avvikling av praksis i kommunal sektor, bruk av
hjemmekontor eller treningssentre. Institusjonene må derfor også holde seg oppdatert på de
lokale tiltakene som til enhver tid gjelder, og ha god dialog med kommunene i samarbeidet
om utdanning og praksis.
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Adresseliste
Agder
fylkeskommune
AOF Haugaland
AOF Hordaland Sogn og Fjordane
AOF Norge
Youngs gate 11
AOF Østfold
Art Complexion
makeup skole og
kurssenter
Beverage Academy
AS
Bodin videregående
skole og maritime
fagskole
Bårdar Akademiet AS Rosenkrantz’ gate
22
Centric IT Academy
Chr. Thams fagskole
Designinstituttet
Postboks 104
Torshov
Det tverrfaglige
Postboks 199
kunstinstitutt i Bærum
Dykkerutdanningen
ved Høgskulen på
Vestlandet
Einar Granum
Maridalsveien 17c
kunstfagskole
Emergence School of
Leadership
European Helicopter
Center AS
Fabrikken Asker
Postboks 4
Kunstfagskole
Fagskole Helse og
miljø
Fagskolen Aldring og
helse
Fagskolen for
Øvre Vollgt. 15
bokbransjen
Fagskolen i
Hordaland
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0181

OSLO

0160

OSLO

0412

OSLO

1319

BEKKESTUA

0178

OSLO

1389

HEGGEDAL

0158

OSLO

Fagskolen i Kirkenes
Fagskolen i
Kristiansand
Fagskolen i
Kristiansund
Fagskolen i Troms
av. Nord-Troms
videregående skole
Fagskolen i Vestfold
Fagskolen i Østfold
Fagskolen i Ålesund
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
Innlandet
fylkeskommune

Side 5

Teknologiveien 12

2815

GJØVIK

Strandpromenaden
179

1516

MOSS

Halseveien 37

4517

MANDAL

PB 1190 Sentrum

0107

OSLO

Institutt for
helhetsmedisin
International Stunt
Academy as
Karmsund
videregående skole
Kunst og Design
College
Kunstskolen i Bergen
Kunstskolen i
Rogaland
Levanger Fagskole
Lofoten maritime
fagskole
Lofoten
reiselivfagskole
Luftfartsskolen AS
Lukas fagskole og
kurssenter
Menighetsbibelskolen
Møre og Romsdal
fylkeskommune
Nasjonalt fagskoleråd
NKI AS
Nordkapp maritime
fagskole og vgs skole
Nordland fagskole i
helse-og sosialfag
Nordland
fylkeskommune
Nordland kunst- og
filmfagskole
Norges grønne
fagskole - Vea
Norges Interiørskole
AS
Norges
yrkesakademi
Noroff Fagskole AS
Norsk Fotofagskole
Norsk Hestesenter
Norsk jernbaneskole
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Møllendalsveien 8
Birkelandsgate 2

5009
4012

BERGEN
STAVANGER

Boks 113
Fylkeshuset

3201
6404

SANDEFJORD
MOLDE

Fylkeshuset

8048

BODØ

Boks 49

8309

KABELVÅG

2390

MOELV

NORTRAIN
Norwegian Drilling
Academy AS
Oslo kommune
Pilot Flight Academy
AS
Rogaland
fylkeskommune
Stavanger offshore
tekniske skole
Steinkjer fagskole
Stiftelsen Rogaland
Kurs og
Kompetansesenter
Stjørdal fagskole
Sørlandets fagskole
TISIP Fagskole
Tone Lise Akademiet
AS
Treider Fagskoler AS
Troms og Finnmark
fylkeskommune
Trondheim fagskole
Trøndelag
fylkeskommune
Tunsberg Medisinske
Skole
Vestfold og Telemark
fylkeskommune
Vestland
fylkeskommune
Viken
fylkeskommune
Ytre Namdal fagskole
Ålesund
kunstfagskole
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Rådhuset

0037

OSLO

Postboks 130

4001

STAVANGER

Pb 2560

7735

STEINKJER

Hellegata 12

6004

ÅLESUND

