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Anpassad verksamhet på Konstfack höstterminen 2021
Bakgrund
I slutet av april 2021 fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag av regeringen att vidareutveckla
och konkretisera nivåerna för den fortsatta anpassningen av smittskyddsåtgärder utifrån det
nationella epidemiologiska läget för covid-19 (S2021/03940). De nu gällande
smittskyddsåtgärderna kommer att finnas kvar fram till 15 september 2021 för att inte
riskera en ökad smittspridning. Folkhälsomyndigheten avser att kontinuerligt bedöma och
kommunicera vilken nivå (tre nivåer) som är aktuell.
Anpassning av åtgärder utifrån nivåer av smittspridning och belastning på hälso- och
sjukvården
De indikatorer som bedöms vara väsentliga för nivåindelningen är:
• Smittspridningen
• Stabiliteten i utvecklingen
• Belastningen på sjukvården (intensivvården och slutenvården) på grund av covid-19
• Vaccinationstäckningen i den vuxna befolkningen
Planeringsförutsättningar inför höstterminen 2021.
I vårt planeringsarbete har vi utgått från rapporten ”Vidareutveckling och konkretisering av
nivåerna för den fortsatta anpassningen av smittskyddsåtgärder för covid-19” av
Folkhälsomyndigheten. För verksamheten gäller fortsatt att denna kan behöva anpassas för
att följa Folkhälsomyndighetens och det regionala smittskyddets rekommendationer.
Nuvarande åtgärder gäller fram till 15 september sedan planerar vi för att öppna upp och
återgå till campusförlagd undervisning, men med digitala inslag där det är möjligt. Vi
behöver även ha beredskap för att genomföra utbildningen delvis eller helt på distans om
åtgärder förlängs alternativt skärps.
Grundprinciper
• Konstfack ska bedriva sin verksamhet så normalt som möjligt men med bibehållna krav
på smittskyddande åtgärder utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer av
anpassning utifrån nivåer.
• All personal och alla studenter har ansvar för att upprätthålla beslut och
rekommendationer om tillgång till Konstfack och olika lokaler.
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Ansvarskedjan
• Utöver allas individuella ansvar för att förhindra smittspridning gäller högskolans arbetsoch beslutsordning samt delegationer. Där framgår det bland annat att prefekterna
ansvarar för sina institutioners verksamhet och arbetsmiljö. Den centrala förvaltningen
ska fungera som ett stöd.
• Vid behov sammankallas högskolans krisgrupp, till vilken exempelvis prefekter och andra
kan kallas. Gruppen ska samlas omedelbart vid inträffad krissituation och besluta om
vilka åtgärder som ska vidtas och samordna dessa beroende på krissituation.
• All offentlig verksamhet ska i övrigt vidta åtgärder i en krissituation utifrån tre principer:
o ansvarsprincipen (den som normalt har ansvar för en viss verksamhet har det
även under en kris)
o närhetsprincipen (krisen hanteras där den inträffar av dem som är närmast
berörda och ansvariga)
o likhetsprincipen (organisatoriska förändringar görs inte större än vad krisen
kräver)
Det innebär att ordinarie beslutsfattare/beslutande organ svarar för exempelvis att
löpande riskbedömning och omprioriteringar görs inom ansvars-/verksamhetsområdet.
För alla anställda
• Medarbetare som kan arbeta hemifrån uppmanas att göra det om närvaro inte är nödvändig. Medarbetare ska därför komma överens med närmaste chef om när de ska
närvara på Konstfack och när de kan arbeta hemifrån.
• Digitala interna, externa möten och konferenser rekommenderas.
• Avstå från alla icke nödvändiga tjänsteresor fram till och med 15 september. Undantag
kan beviljas av närmaste chef.
• Personalutbyten inom Erasmus-avtal betraktas som tjänsteresor och beviljas inte till
länder där det vid avresa finns en avrådan om resor från Utrikesdepartementet.
För lärare
• Undervisning och examination sker på distans fram till och med 15 september när det är
möjligt vilket avgörs av kursansvarig lärare och/eller prefekt vid institutionen.
• Undervisning och examination som är planerad att genomföras på Konstfack kräver
studenternas närvaro på plats för att upprätthålla kvalitén på undervisningen.
• Institutionerna bör ha beredskap för att erbjuda individanpassade lösningar – där det är
möjligt – för studenter som inte kan delta i undervisning eller examination p. g. a. att de
tillhör en riskgrupp. (se Socialstyrelsens definition)
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För studenter
• Undervisning och examination genomförs antingen på Konstfack eller på distans. Om ditt
schema anger att du ska närvara på högskolan så är det detta som gäller om inte
ansvarig lärare anger annat.
• Bokad tid i verkstad och studios etc räknas som schemalagd undervisning.
• Studentutbyten och Ersamuspraktik genomförs under höstterminen 2021, förutsatt att
ingen avrådan från Utrikesdepartementet eller Folkhälsomyndigheten föreligger. För
utresande studenter innebär detta att Konstfack inte rekommenderar utbyte i ett land
där avrådan finns vid avresedatum.
• Om en student tillhör en riskgrupp (se Socialstyrelsens definition) och behöver diskutera
deltagande i vissa campusförlagda moment / examinationer, kan studenten kontakta
kursansvarig lärare för att diskutera eventuella individanpassade lösningar.
Verkstäder, ateljéer och studios
•
•

Institutionerna planerar för antalet studenter utifrån riskbedömning för respektive lokal.
Studenters tillgång till verkstäder för eget arbete styrs via bokningsscheman.

Utställningsytor
•
•
•

Kursnödvändiga utställningar prioriteras framför andra utställningsbehov.
Publika utställningar sker efter undervisningen/ordinarie öppettider med förläggning
mellan 17.00-20.00 vardagar, samt 08.00-20.00 helg.
Publika utställningar dagtid hänvisas till Galleri Konstfack.

Allmänna lokaler
•
•
•
•

Konstfacks lokaler är endast tillgängliga för Konstfacks studenter och anställda med
undantag av inbjudna externa lärare vid undervisning på campus fram till och med 15
september.
Reception och bibliotek planerar att öppna för besök av allmänhet efter 15 september.
Ingen alkoholförtäring, studentfester, pubar eller liknande under hösten 2021.
Studentköken är öppna, men med bibehållna krav på smittskyddande åtgärder fram till
och med 15 september med säkerhetsavstånd om två meter, maxantal personer.

/Elisabet Nordwall (förvaltningschef), Håkan Persson (fastighetschef), Jan Hjalmarsson
(bibliotekschef) och Viktoria Mattsson (Avdelningschef för UFA)

