
Møte med studentrepresentanter og 
tillitsvalgte (TV), 07.09.2021 

Oppsummering fra møtet 
Momenter fra rektors innledning: 

 Studieåret 2020/2021 var utfordrende for mange. Campus var åpent gjennom hele året, og 

en del undervisning var fysisk, men studentene (via TV, Studentparlamentet og SHOT-

undersøkelsen) meldte om at de savnet mer fysisk undervisning, at de fikk mindre utbytte av 

den digitale undervisningen, og både studenter og ansatte uttalte at det tidvis og i en del 

klasser var store utfordringer med både manglende oppmøte og lav deltakelse. 

Læringsmiljøet ble hardt rammet.  

 Også i år er det tatt hensyn til at vi vil ha noe utfordringer pga. korona, særlig inntil alle er 

fullvaksinerte. For høsten/per i dag gjelder følgende: 

o Ca. 20 % av undervisningen er digital og i all hovedsak gjelder dette forelesninger og 

eller læringsvideoer. 

o Antall-begrensinger i klasserom og auditorier er i hovedsak holdt på samme nivå som 

i fjor for å sikre avstand 

o Det skal brukes munnbind når avstanden er mindre enn 1 meter 

o Pga. av for stort fravær i mange klasser i fjor og sterkt ønske fra ansatte og 

studentrepresentanter er obligatorisk tilstedeværelse gjeninført. 

o Det er tatt høyde for at vi også inneværende studieår vil ha studenter som ikke kan 

møte pga. korona/karantenebestemmelser ved symptomer på luftveissykdom 

tilstedeværelseskravet er derfor satt lavt: 60 %. Siden ca 20 % er digitalt betyr dette 

at du gjennom året må møte til undervisningen på campus minst 50 %, halvparten av 

tiden. 

 De aller fleste vil ikke få problemer med oppmøte kravet, men dersom du ser 

at du har et svært høyt fravær så ta kontakt med klassestyrer.  

 Vi fører oppmøte og det er derfor ikke krav om å fremlegge årsak til fravær 

(fører ikke gyldig/ugyldig fravær). Tilstedeværelsesandelen er satt så lavt for 

å ta høyde for mer fravær enn normalt. 

 Mange etterspør hybrid undervisning: Om du er forhindret fra å møte 

grunnet sykdom, men frisk nok til å studere, kan du spørre underviser om 

det er mulig å ta del i undervisningen via zoom, eller få tilgang til f.eks 

powerpoint, oppgaver eller annet som det jobbes med. MEN, det 

understrekes at det ikke er pålegg om å tilby hybrid undervisning, da det vil 

variere hvorvidt det er mulig/hensiktsmessig ut fra tema og 

undervisningsform. I utgangspunktet er det fra i høst samme opplegg som 

før korona; den som er syk må forsøke å ta igjen det tapte gjennom 

selvstudier, men forskjellen er nå at kravet om oppmøte er lavere (fordi 

sannsynligheten for at vi får større fravær enn normalt er stor, spesielt før 

alle har fått tilbud om fullvaksinering og samfunnet er gjenåpnet.)  

 Vi har svært få smittede ved DMMH, 5 studenter har meldt om smitte i høst, 5 av 1500 

studenter, så utfordringen med fravær pga smitte er svært lav. 



o Viktig å huske på at nærkontakter som enten har fått 1 dose for mellom 3 – 15 uker 

siden, eller er fullvaksinerte ikke skal i karantene, så fremt de ikke har symptomer. De 

som kun har fått 1 dose må også teste seg etter 3-7 dager.  

o Om du er forkjøla/har influensa symptomer kan du heller ikke møte på campus. Da 

må du ta en test. Om den er negativ for covid-19, kan du komme tilbake på campus 

så snart du er frisk (ikke satt noe krav om antall dager). 

 Selv om få studenter og ansatte er smittet ved DMMH og ingen har blitt smittet på campus 

er mange bekymret. Det er viktig med god informasjon og dialog, og vi ønsker å bli bedre. 

o Vi har ei korona-beredskapsgruppe og vi følger med og vurderer situasjonen fra dag 

til dag. Rektor deltar også i samordningsmøter med Trondheim kommune, SiT, NTNU 

og BI. 

o Leder for Studentparlamentet er med i beredskapsmøtene og i ledermøtene og det 

er viktig at dere har god dialog med de. 

o I fjor hadde vi månedlige møter med tillitsvalgte og det skal vi også ha i år – blir det 

behov for hyppigere møter tar vi det 

o Ta kontakt med klassestyrer om dere har spørsmål direkte knyttet til undervisningen 

o Hold deg oppdatert om gjeldende lokale og nasjonale føringer, og på DMMHs 

nettsider: 

 Der vil dere finne informasjon om våre koronatiltak, hvordan dere varsler om 

dere er smittet, informasjon og lenke til aktuelle nettsider og 

kontaktinformasjon til rektor og beredskapsgruppa (beredskap@dmmh.no). 

 Vi har også en kanal som vi kaller «Si fra» og her kan du melde inn både 

koronarelaterte og andre spørsmål, innspill, kritikk eller ros. 

o Noen opplevde DMMH som lite samarbeidsvillig og at svar på e-poster var for dårlig. 

Dette beklager vi. Dersom svaret er utilfredsstillende oppfordres dere til å ta direkte 

kontakt (telefon eller kom på kontoret), f.eks med rektor, Else Berit, eller prorektor 

for bachelorutdanning, Eva, alternativ prorektor for masterutdanning, Ellen 

o Høy kvalitet i utdanningen har høyeste prioritet hos oss og vi er her for dere, 

studentene. Og ha en god dialog med dere er derfor viktig for oss og innspill på 

hvordan vi kan bli bedre er alltid velkomment! 

 Om massetesting: 

o NTNU tester alle studenter nå, i regi av TK og kommuneoverlegen. Dette er i følge 

kommune overlegen ikke aktuelt for DMMH og BI per i dag, da vi har en helt annen 

situasjonen enn NTNU, få smittede og en mer oversiktlig situasjon/få studenter. Det 

utelukkes ikke at det kan bli aktuelt siden, om situasjonen endrer seg negativt. 

 Testing før praksis: 

o Alle studenter som skal ut i praksis må teste seg. Test utleveres på campus 

Trondheim og i Kristiansund. Dere må være forberedt på at barnehagen kan komme 

til å spørre om dere er testet. Dere må også i år som i fjor gjennomføre et digitalt 

smittevernskurs før praksis. 

Andre saker 

 Det ble meldt om uryddighet på ITslearning og ulik/forvirrende praksis ved bruk av ITL. De 

som meldte saken sendr en oppsummeriing på e-post til Else Berit, så videresender hun til 

rette vedkommende. 

 Vi vil arrangere et zoom-møte åpent for alle studenter i neste uke, men ber om at dere som 

TV også informerer medstudentene om momenter som ble tatt opp i møtet i dag. 


