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Beslut gällande planering av läsperiod 1 2020 maa Covid-19 
 
 

 
 

I rektorsbeslut LTU 992-2020 framgår att universitetet from 18 mars ska övergå till 
distansundervisning med anledning av regeringens rekommendation utifrån Coronavirusets 
spridning samt att detta beslut gäller tills ett nytt beslut fattas. 
 
SUHFs förbundsförsamling den 8 maj 2020 behandlade höstterminens ovisshet och samtliga 
lärosäten är i stort behov av tydliggörande kring hur terminsstarten kan planeras.  
 

Beslutande Birgitta Bergvall Kåreborn, rektor 
Föredragande Mia Oldenburg, chef område Student 
  

Beslut Rektor beslutar  
 
att fastställa särskilda planeringsförutsättningar enligt bilaga för 
läsperiod 1, 2020. Samt att dessa planeringsförutsättningar gäller 
även läsperiod 2 om inget nytt beslut fattas  
 
att avsteg från kurs- och utbildningsplaner fortsatt tillåts under 
lp 1 vad gäller formerna för undervisning och 
examination för att möjliggöra både campusförlagd utbildning  
och distansinslag 
 
att omtentamensperioden i augusti sker helt digitalt. 
Tentakonstruktionen ska i första hand vara sådan att den inte 
kräver övervakning. 
 
att dnr LTU 1149-2020 Beslut övergång till att arbeta hemifrån 
upphävs from 15 aug 2020  
 
att dnr LTU 992-2020 Åtgärder med anledning av spridning av 
viruset Covid-19 upphävs from 31 aug 2020 och ersätts med 
detta beslut 
 
 
 
 

Ärendebeskrivning  
 



  BESLUT 2(2) 
Område Datum Dnr 
 2020-05-19 LTU-1759-2020 
Handläggare Process 
Mia Oldenburg 4 Attrahera studenter 

 

 

Elektronisk signatur 
  
Luleå tekniska universitet 
e-signerat av: 
Birgitta Bergvall-Kåreborn, 2020-05-25 
 Luleå tekniska universitet  971 87 Luleå 

0920-49 10 00  www.ltu.se 

 
 

Föreslagna planeringsförutsättningar utgår från att det är enklare att snabbt övergå till 100 
procent  distansundervisning än det är att gå tillbaka till campusundervisning från ett 
planerat distansläge. För att möjliggöra successiv återgång till det normala föreslås därför 
planering av en mixad undervisning med såväl campusförlagd utbildning som distansinslag. 
Särskilt nybörjande programstudenter behöver få möjlighet att bekanta sig med campus och 
skapa en klassrumsgemenskap för att klara av första tiden vid universitetet, därför föreslås 
att alla nybörjande studenter ska ha campusförlagda moment under lp1.  
 
Särskilda planeringsförutsättningar, om ändrade sådana för läsperiod 2, behöver klargöras 
senast i slutet av augusti då schemaunderlag ska skickas in i mitten av september.  
 
I det fall restriktioner skärps under perioden fram till 31 aug kan nytt beslut fattas, sannolikt 
först i nära anslutning till terminsstart. 
 
För att möjliggöra en återgång till fysisk undervisning vid terminsstart behöver personal 
finnas tillgänglig i förväg och därför upphävs beslutet om generell övergång till hemarbete i 
mitten av augusti. Individuella bedömningar görs som tidigare av närmaste chef.  
 
Studentkårerna har inget att erinra. Ärendet är även samrått med prefekter och 
huvudutbildningsledare. 
 
 
 
 
 

Expedieras till:  
Prefekter, Huvudutbildningsledare, Administrativa chefer, Analys och beredning,  
område Student, Inre och Yttre miljö, Studentkårer 


