
Referat fra møte med klassetillitsvalgte og ledere/medlemmer av 

studentorganisasjoner ved DMMH, 17. januar 2022 

 

Status koronasituasjonen. 
Informasjon vil bli lagt ut på DMMHs nettsider i begynnelsen av denne uka, samt på ITL. Det vises for 

øvrig til nasjonale og kommunale informasjonssider.  

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/id2890588/ 

Det ble kort informert om lettelser i koronatiltak fra regjeringen og at Trondheim kommune har valgt 

ikke å ha egne lokale bestemmelser i tillegg.  

 Høyskoler, universiteter og fagskoler anbefales å tilrettelegge for mer fysisk undervisning. 
 Forutsatt at det er tilstrekkelig tilgang til tester, anbefales det å legge til rette for jevnlig 

testing av studenter. Tester bør utdeles til studenter og det bør være enkel tilgang til tester 
på campus. 

 Mindre grupper/oppgaveløsning/seminarer i klasserom bør begrenses til maks 30 personer 
med 1 meters avstand. Avstandsanbefalingen kan fravikes der det er nødvendig for 
gjennomføringen av undervisningen. 

 For undervisning i større auditorium gjelder antallsbegrensningen for offentlige 
arrangementer med faste tilviste sitteplasser, og kravene i smittevernfaglig forsvarlig drift. 

 Ved trening innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv 
trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand 

 Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler: 
Innendørs: Maks 30 personer 

 

Praksis gjennomføres som planlagt såfremt barnehagen ikke er stengt. 

Eksamen i januar/februar gjennomføres som planlagt. Følgende er bestemt for vårens eksamener: 

 Skriftlige eksamener blir hjemmeeksamener 

 Muntlig og praktisk eksamen planlegges fysisk, men en reserveplan må lages til beredskap 
 

Det skal gis beskjed dersom det vil bli gjort endringer i undervisningen i januar. Om du likevel har 

spørsmål ta kontakt med klassestyrer. Fra februar regner vi med å være tilbake til opprinnelig plan 

for i år. 

Per i dag kan studenter som har symptomer eller kommer i karantene hente gratis hurtigtest hos en 

av kommunens utleveringssteder. Vi er i dialog med kommunen om å få hurtigtester også ved 

DMMH. Vi vil vite mer om når dette kan iverksettes i løpet av denne uka. Beskjed vil bli gitt på ITL. 

Campus har hele tiden vært åpen for ansatte og studenter, men såfremt avstand opprettholdes 

åpnes det nå for mer aktivitet på campus. Blant annet så vil SiT i neste uke tilby Yogatrening for 

studenter på campus Dalen i Trondheim. 

https://dmmh.no/hva-skjer/korona-rad-og-retningslinjer 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/id2890588/
https://dmmh.no/hva-skjer/korona-rad-og-retningslinjer


Karrieredagen 
I fjor var karrieredagen for 3dje trinn planlagt fysisk men måtte avlyses grunnet koronarestriksjoner. 

Nå er dagen utsatt fra januar til en dag i februar/mars. Vi er usikre på om vi skal «gamble» og 

planlegge for en fysisk dag, eller om vi skal være på   den sikre siden og planlegge for en digital dag 

allerede nå. Et fysisk arrangement gir som oftest en bedre dialog, det blir lettere å stille spørsmål og 

opplevelsen antas å bli bedre. Samtidig frykter vi at færre kan delta og i verste fall må vi avlyse igjen. 

Studentene pekte på at det er mange 3dje klassinger som ikke har annen undervisning i mars og 

kanskje har noen flyttet hjem for å skrive. Etter en runde kom vi frem til at flertallet av studentene 

ønsket en digital karrieredag i år. Det ble støtte til at karrieredagen også kunne være åpen for 

studenter i 2dre klasse. 

 

 


