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Kære kollegaer 
 
Som I allerede er blevet orienteret om af Universitetsledelsen bliver vi endnu engang nødt til at 
omlægge en del af vores undervisning.  
Fordi smittetrykket og –spredningen af Covid-19 fortsat er bekymrende især blandt de unge, 
kommer vi til at gennemføre vores undervisning på nye, skærpede betingelser. Skærpelserne er 
besluttet af UFM i samarbejde med sundhedsmyndighederne og sektorpartnerskabet og har indtil 
videre ingen udløbsdato. 
 
I forhold til undervisningen på Health kan vi derfor udelukkende gennemføre følgende undervisning 
med fysisk tilstedeværelse:  
 
Auditorieundervisning 

• Auditorieundervisning med mindst én meters afstand mellem samtlige studerende.  
 
Holdundervisning  

• Holdundervisning med mindst én meters afstand mellem samtlige studerende. 
• Holdundervisning med mindre end én meters afstand, hvor den fysiske infrastruktur er en 

helt afgørende forudsætning for afvikling af undervisningen (laboratorier, fysiske øvelser, 
klinik etc.). I disse tilfælde skal kontakttiden reduceres mest muligt, og de involverede 
undervisere og studerende skal hele tiden være iført relevante værnemidler efter gældende 
retningslinjer for det konkrete fagområde.  

 
Planlægning af undervisning og eksamen 
I anmodes derfor om at gå i gang med at omlægge Jeres undervisning nu, således, at al undervisning 
fra og med uge 43 afvikles med mindst én meter mellem de studerende, når de deltager fysisk i 
undervisning på Health. 
I bedes nøje overveje formatet af omlægningen. En mulighed er at tilrettelægge undervisningen på 
en måde, så den ene halvdel af et hold får undervisning på campus, mens den anden halvdel sidder 
hjemme. Der henvises i øvrigt til vores retningslinjer for online undervisning. 
 
Så snart Jeres undervisning er omlagt bedes I informere de studerende via Black-Board  
 
Vi vurderer, at vi kan gennemføre vinterens eksamener som beskrevet i studieordningen – herunder 
at vi kan gennemføre stedprøver og mundtlige prøver med fysisk fremmøde med overholdelse af 
alle retningslinjer fra UFM og Sundhedsstyrelsen.  
 
 
Yderligere information 
Vi forventer at have et revideret positionspapir om afvikling af undervisningsaktiviteter for E2020 og 
F2021 klar senest i dag fredag den 2. oktober 2020. I kan finde dette og andre relevante oplysninger 
på Healths medarbejderhjemmeside: 
https://health.medarbejdere.au.dk/uddannelsesomraadet/undervisning-og-eksamen/undervisning-
paa-health/  
 
Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke jer for det store arbejde, I allerede har udført, og minde 
om, at disse skærpede retningslinjer forhåbentligt kan bidrage til at vi undgår endnu en egentlig 
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nedlukning af universitetet. Vi skal stå sammen for at undgå en fuld nedlukning af hensyn til de 
studerende. 
Har I spørgsmål i forhold til ovenstående, er I velkomne til at kontakte studieledere, vice-
institutledere for uddannelse og/eller HE Studier.  
 
Med venlig hilsen 
Lise Wogensen Bach  
 
 
 
 


