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Vitenskapsmuseet
Institutt for naturhistorie

Dato

26.06.2020

Referanse

Referat
Til:

Instituttråd Institutt for naturhistorie

Kopi til:
Om:
Møtetid:

Instituttrådsmøte Institutt for naturhistorie
Torsdag 28. mai 2020
kl.10.00 -11.00

Møtested:

Zoom

Signatur:

:

Saksliste:
INH-sak 01/20

Godkjenning av innkalling og saksliste

INH-sak 02/20

Eventuelt

Tilrådingssaker/informasjonssaker:
INH-sak 03/20

Hvordan har INH ivaretatt aktiviteten i denne perioden (fra 12. mars og frem
til nå).

Instituttleder redegjorde for INHs håndtering av situasjon underveis:
• Allmøte INH 05.03
• Etablerte egne rutiner for tilstedeværelse på campus, MSc, felt, lab
• Risikovurderinger før godkjennelse av forskjellige feltaktiviteter og tilstedeværelse på
campus.
• 8 allmøter fra 12.03 frem til i dag
• «Medarbeidersamtale»: Utlevering av påskeegg til alle ansatte og studenter som befant seg i
Trondheim
• «Walk & Talk» Sosial og faglig møtepunkt for forskergrupper

Postadresse
7491 Trondheim

.

Org.nr. 974 767 880
Besøksadresse
E-post:
Erling Skakkes gate 47
naturhistorie@vm.ntnu.no
Trondheim
http://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet

Telefon
+ 47 41288313
Telefaks

Saksbehandler
Renate Kvernberg
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

•

Dato

26.06.2020

Referanse

Risikovurdering av Bidrags – og oppdragsprosjekter samt phd og masterprosjekter for å se på
mulige økonomiske konsekvenser for INH
o 96 prosjekter evaluert av 19 prosjektledere
o 14 PhD prosjekter, 1 post doc og 3 masterprosjekter evaluert

Vurdering av konsekvens for INH fremover:
• Forventer 12 mndv forsinkelse PhD/post doc (NOK 720K)
– Lønnsutgifter 23 mndv pliktarbeid for perioden 2017-2020 og 5 mndv for 2021, noe
av dette kan omdisponeres
• Forventer 1,5 mndv ekstrahjelp PhD/masterprosjekter (NOK 90K)
– Kan benytte senioringeniør og PhD student
• Forventer 3 mndv ekstrahjelp BOA (NOK 180K)
– Hovedsakelig gjennom omprioritering av tid til internt ansatte
–
Ca 1 mill NOK
• Forventer noe «tapt timeføring» i 2020 for lavere effektivitet
– Vanskelig å tallfeste (3 mndv? 6 mndv?)
• Forventer noe tapte inntekter ved utsettelse av BOA-prosjekter
– Vanskelig å tallfeste, men antagelig ikke særlig mye
• Forventer lavere akvisisjon 2021
– Vanskelig å vurdere, kan bli vesentlig
• Hvis denne situasjonen vedvarer så kan vi få «sterk påvirkning» på viktige prosjekter
– Eks hvis BGI fortsetter å ikke ta på seg sekvensering, eller hvis prøvemateriale for
ulike prosjekter vedvarer å være utilgjengelige

INH-sak 04/20

Hvordan håndterer INH delvis gjenåpning av campus fra 25.5.20.

Oppsummer fra presentasjon:
• «To smittegrupper»: Dele alle i to grupper som hver for seg er på campus til ulike tider
• Generelt: ingen fysiske møter på campus
• Kartlegging av arbeidsvilkår for den enkelte
• Direkte samtale, digitalt
• Involvering av verneombud
• Kommunikasjon, muligheter utsettelser
• Smittevernsituasjon vil kunne vedvare lenge
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

INH-sak 05/20

Dato

26.06.2020

Referanse

Hvordan ser INH for seg situasjon etter 10.08.2020

Oppsummer fra presentasjon:
• Gjeldende smitteregler (1-m, stor grad av hjemmekontor) vil meget mulig vedvare ut 2020
• Antagelig ikke «tilnærmet normaltilstand» på en stund
• Men: kanskje flere muligheter for møtevirksomhet på campus
• Rotering, delvis gjenåpning, gir mulighet for «mentale pauser»
• En del digital undervisning også til høsten
• Vi må være forberedt på rask nedstenging ved behov
Vedlegg:
•
•
•

Vurdering Risikovurdering prosjektportefølje INH
Risikovurdering gradvis gjenåpning av campus INH
Presentasjon fra Instituttrådsmøtet 28.05.2020

Instituttrådsmøte 28.05.2020
Agenda
• Hvordan har INH ivaretatt aktiviteten i denne perioden
• Hvordan håndterer INH delvis gjenåpning av campus
• Hvordan ser vi for oss situasjon etter 10.08.20

Kunnskap for en bedre verden

Aktivitet ved INH
• Restriksjoner ved
NTNU fra februar
• Begrensinger i reise
• Innførsel av
karantene
• Direktiver smittevern

Kunnskap for en bedre verden
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Aktivitet ved INH
• Allmøte INH 05.03
• Uklar situasjon, mange
til stede
• Eks. konferanse på
Island

Kunnskap for en bedre verden
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Aktivitet ved INH
• Lockdown 12.03, etter
møte i sentral
beredskapsgruppe ved
NTNU
• Spesielt fokus:

– personer i risikogrupper (13
personer)
– få studenter og ansatte
hjem til Norge (6 personer:
1 vit ansatt, 1 post doc, 2
phd, 2 master)

Kunnskap for en bedre verden
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Aktivitet ved INH
• Rutiner for tilstedeværelse på campus, MSc, felt, lab

Kunnskap for en bedre verden
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Aktivitet ved INH
• Rutiner for tilstedeværelse på campus, MSc, felt, lab
Stikkord:
Kan aktivitet gjennomføres iht smittevernregler?
Er aktiviteten virksomhetskritisk?
I praksis: PhD studenter, noen MSc studenter,
feltaktivtet, noe besøk på campus

Kunnskap for en bedre verden
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Risikovurderinger, mars-mai
• 23 søknader om feltoppdrag
– 16 innvilget
– 3 søknader delvis innvilget, men forbud mot bruk av studenter

• 41 søknader om tilstedeværelse campus
– Alle innvilget (også for 1 person i risikogruppe)
– (For å «stikke innom»: gi beskjed leder, ikke formell RV)

• 18 søknader om arbeid på lab
– Alle innvilget

• 13 søknader om lab/felt-aktivitet MSc-studenter
– 9 innvilget

Kunnskap for en bedre verden
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Ringve
-

Vibekke Vange, permanent

-

Bård Jensen Skavland, permanent

-

Stefan Patrick Nilsen, permanent

-

Merete Aastum, april-juni

-

Museumsverter:

-

Inga-Lilll Røsberg

-

Kaja Fremstad

-

Liv Edenborg

-

Eva Drageid

-

Siri Langøigjelten

-

Astrid B Jensen

-

Wenche S. Høy, frivillig
ekstrahjelp hage 20.04-31.10

-

Arild Westvik, frivillig ekstrahjelp
hage fra 17.04

-

Sesongarbeidere vil bli invitert

Arbeid i veksthus skjer i hovedregel med kun én person til stede, og hvis
det er to (som er maks) alltid 2 m avstand, < 15 min. Morgenmøter og
lunsj avholdes innendørs på <15 min og 2 m avstand.

X
X
X

Felt, Norge
-

-

Tommy Prestø, avvikling av
Kongsvoll, noen dager april-mai
(Per Gätzschmann og Karstein
Hårsaker, avvikling Kongsvoll, en
dag mai)
Jan Davidsen, Beiarfjorden,
20.04-05.05, sammen med Aslak
Sjursen
Frode Ødegaard, Hildegunn
Heggøy (master), Ajay
Dhukuchhu (master), Gunnar
Austrheim, en uke rundt 20.05,
en uke rundt juni/juli, en uke
rundt 20.08, Trondheim
Gunnar Austrheim, Marc & Rita
Daverdin, 25.04-31.05,
Trøndelag, ulike lokaliteter
Dag Dolmen, langtidsserie
Bymarka, gjennom feltsesong, av
og til sammen med Eva Tilseth
Frode Ødegaard, Oddvar Hansen
(NINA), Junkerdalen, Nordland,
tre perioder: ca 25-29 mai, ca 1-5
juli, ca 8-12 august

X
X
Marc & Rita, april-mai

XX
X
X

Jan (Aslak),
20.04-05.05
Frode (Oddvar Hansen),
mai, juli, aug
Dag (Eva Tilseth), gjennom sesongen
Frode (Hildegunn, Ajay, Gunnar),
mai, juni/juli og august
Tommy (Karstein,
Per), april-mai

Schøning, 3. etg.
-

Hans Stenøien, kontor, 2 dager

-

Renate Kvernberg, kontor,
innimellom

-

Mohsen Falahati-Anbaran,
kontor innimellom

-

Mike Martin, Darwinplants,
kontor innimellom

-

Elisabeth Stur, mikroskopilab
24.04, 27.04. og 29.04

-

Torbjørn Ekrem, mikroskopilab
30.04

-

Torkild Bakken, mikroskopilab,
28.04, 06.05, 08.05, 11.05,
12.05, 14.05

-

Marte Espelin, mikroskopilab,
uke 18

-

Andreas Frisch, mikroskopilab, 3
dager i mai

X

X

X

X

X

Aldri mer enn 1 person i et rom til enhver tid
Rom booking lab ved hjelp av Google calendar:
ntnuvmlab@gmail.com/password=Nomoreacdc1

Aktivitet INH
• 8 allmøter fra 12.03 frem til i dag
– Gjennomgang nye retningslinjer og direktiver
– Faglig
– «Møteplass»
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Aktivitet INH
• 8 allmøter fra 12.03 frem til i dag
– Gjennomgang nye retningslinjer og direktiver
– Faglig
– «Møteplass»

• «Medarbeidersamtale»: påskeegg

Kunnskap for en bedre verden

Aktivitet INH
• 8 allmøter fra 12.03 frem til i dag
– Gjennomgang nye retningslinjer og direktiver
– Praktisk info
– «Møteplass»

• «Medarbeidersamtale»: påskeegg
• «Walk & Talk»
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Aktivitet INH
• «Normal drift»
–
–
–
–

Ringve
Søknader NFR
Drift BOA
Undervisning

• Hvor mye har coronasituasjonen påvirket
virksomheten?
• RV, ferdig 28.04

Kunnskap for en bedre verden

• 96 prosjekter evaluert av 19
prosjektledere
• 14 PhD prosjekter, 1 post doc og 3
masterprosjekter evaluert

Kunnskap for en bedre verden
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Sett på mulige økonomiske konsekvenser for INH

Kunnskap for en bedre verden
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• Antall prosjekter «lite
påvirket»: 66 (2/3)
• Antall prosjekter «noe
påvirket»: 30 (1/3)
• For hver enkelt prosjektleder:
ca 1/3 «noe påvirket»

Kunnskap for en bedre verden
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Prosjektansvarlig Prosjekt

Påvirket av
covid-19

Hans
James

PhD Martin Ellegaard
PhD Katariina Vuorinen

noe påvirket
lite påvirket

PhD Damaris Matten

noe påvirket

Mike

PhD Fabian Kellner

noe påvirket

Torkild

Post doc Laurène Lecaudey
PhD Vanessa Bieker
PhD Martin Hektoen

noe påvirket
lite påvirket
lite påvirket

Mika

PhD Malene Østreng Nygård

noe påvirket

Kristian

PhD Olena Meleshko

lite påvirket

PhD Marte Fandrem

lite påvirket

MSc Hanne Torsdatter Petlund

noe påvirket

MSc Nellie Henriette Nilsen

noe påvirket

Gunnar
Anders F

PhD Tanja Petersen
PhD Caitilin Mandeville
PhD Wouter Koch
PhD Sam Perrin
PhD Gaute Kjærstad

lite påvirket
lite påvirket
lite påvirket
lite påvirket
lite påvirket

Torbjørn

Master project Valentina Tyukosova

noe påvirket

•
•
•
•

Oppsummert
Forsinkelser PhD pga utsettelse av lab analyse
Får ikke tak i materiale for analyse, og får ikke opplæring i lab
arbeid
Får ikke tilgang på fransk materiale, forsinkelser i utførelse av
lab arbeid, og dermed også analyse
Har ikke tilgang på lab fasiliteter ved København universitet
Progresjon noenlunde som forventet
Generelt god fremdrift
Må ha hjelp for å gjennomføre lab arbeid på campus siden hun
er i risikogruppe, forsinkede leveranser fra eksternt firma
Antagelig Ikke vesentlige forsinkelser
Felt- og lab-arbeid må tilrettelegges, men vesentlige
forsinkelser kan antagelig unngås
Lite sannsynlig at kritisk lab arbeid kan gjennomføres av
student
Lite sannsynlig at kritisk lab arbeid kan gjennomføres av
student
I ririkogruppe, men så langt progresjon som forventet
Ingen store avvik fra plan forventet
Ingen store avvik fra plan forventet
Ingen store avvik fra plan forventet
Vil kunne gjennomføres som planlagt
Opplæring og feltaktivitet betydelig forhindret under
gjeldende bestemmelser

Tentative økonomiske
konsekvenser INH?
2-3 månedsverk forsinkelse?
2-3 månedsverk forsinkelse?
2-3 månedsverk forsinkelse?
2-3 månedsverk forsinkelse?
1 månedsverk ekstrahjelp? 1
månedsverk forsinkelse?
1 ukesverk+ ekstrahjelp?
1 ukesverk+ ekstrahjelp?
-

4 av 14 (30%) PhD prosjekter påvirket
1 post doc + 3 MSc prosjekter påvirket
12 mndv forsinkelse PhD + post doc?
1,5 mndv ekstrahjelp mol lab for PhD + masterstudenter?
Kunnskap for en bedre verden
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•
•
•

Større BOA-prosjekter stort sett håndterbare, enn så lenge
De fleste kan utsettes/justeres
HoloFood (EU) er noe påvirket allerede nå

Kunnskap for en bedre verden
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•
•
•

20 av 66 (30%) oppdragsprosjekter noe påvirket
De fleste kan utsettes/justeres (men tapt timeføring i 2020)
3 mndv ekstrahjelp felt og økol lab?

Kunnskap for en bedre verden
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Oppsummert 1
• Forventer 12 mndv forsinkelse PhD/post doc (NOK 720K)
– Lønnsutgifter 23 mndv pliktarbeid for perioden 2017-2020 og 5
mndv for 2021, noe av dette kan omdisponeres

• Forventer 1,5 mndv ekstrahjelp PhD/masterprosjekter (NOK
90K)
– Kan benytte senioringeniør og PhD student

• Forventer 3 mndv ekstrahjelp BOA (NOK 180K)
– Hovedsakelig gjennom omprioritering av tid til internt ansatte

• Ca 1 mill NOK

Kunnskap for en bedre verden
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Oppsummert 2
• Forventer noe «tapt timeføring» i 2020 for lavere effektivitet
– Vanskelig å tallfeste (3 mndv? 6 mndv?)

• Forventer noe tapte inntekter ved utsettelse av BOAprosjekter
– Vanskelig å tallfeste, men antagelig ikke særlig mye

• Forventer lavere akvisisjon 2021

– Vanskelig å vurdere, kan bli vesentlig

• Hvis denne situasjonen vedvarer så kan vi få «sterk
påvirkning» på viktige prosjekter

– Eks hvis BGI fortsetter å ikke ta på seg sekvensering, eller hvis
prøvemateriale for ulike prosjekter vedvarer å være utilgjengelige

Kunnskap for en bedre verden
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Delvis gjenåpning, KD brev 12.05

Kunnskap for en bedre verden
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Delvis gjenåpning, NTNU brev 18.05

Kunnskap for en bedre verden
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12.03 – 18.05 Kalvskinnet
Schøninghuset
16%
14%
12%
10%

•

5% relativ belastning på
fellesarealer

•

5% relative load common
areas

8%
6%
4%
2%
0%
13.mar

20.mar

27.mar

03.apr

10.apr

% arbeidsstokk totalt

17.apr

24.apr

01.mai

% arbeidsstokk innom
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08.mai

15.mai

Ansvar - Responsibility
• Linjeledere er ansvarlige for
å planlegge og legge til
rette for at ansatte og
studenter gradvis kommer
tilbake til campus på en
trygg og forsvarlig måte
• Linjeledelsen skal prioritere
hvem som skal komme
tilbake og hvordan

Kunnskap for en bedre verden

• Line managers are
responsible for planning
and facilitating the gradual
and safe return of staff and
students to campus
• Line management will
prioritize who should come
back and how.

Hjemmekontor – Home office
• Ansatte i risikogrupper, eller
som bor sammen med
personer i risikogrupper, eller
de som ønsker og klarer å
jobbe hjemmefra, bør fortsatt
gjøre det
• Hjemmekontor er fortsatt
grunnregel
• NTNU oppfordrer de som kan
til å gå og sykle til campus hvis
mulig, og unngå rushtrafikken
dersom man må reise kollektivt

Kunnskap for en bedre verden

• Employees in risk groups, and
those who live with people in
risk groups, or those who want
and manage to work from
home, should still do so
• Home office is still the rule
• NTNU encourages to walk and
cycle to the campus, if
possible, and to avoid rush
hour traffic if one has to travel
by public transport

Leder – Leader
•

Innen 25. mai ha planlagt hvordan
åpningen på enheten skal foregå, og ha
gitt beskjed til ansatte om når de kan
komme tilbake til arbeidsplassen

•

Sørge for at det gjennomføres
risikovurderinger før de ansatte får
komme tilbake på jobb

•

•

•

•

By May 25, having planned how to open
the unit and having notified employees
when they can return to the workplace

•

Ensure that risk assessments are carried
out before employees can return to work

•

Vurdere antall ansatte og studenter som
får tilgang til lokalene, vurdere
rotasjonsordninger for bruk av arealer og
vurdere hvem som fortsatt kan bruke
hjemmekontor

Assess the number of staff and students
who have access to the premises,
consider rotation schemes for land use
and assess who should still use the
home office

•

Sørge for at lokalene og arbeidsplassene
er innrettet slik at avstandsreglene kan
overholdes

Ensure social distancing rules can be
upheld

•

Pay particular attention to employees and
students in risk groups those with close
relatives in risk groups

Ta særlig hensyn til ansatte og studenter
i risikogrupper og de som har nær familie
i risikogrupper
Kunnskap for en bedre verden

Ansatte – Employees
•

•
•

•
•

•

Ingen skal komme på jobb hvis ansatte
har noen form for luftveissymptomer, for
eksempel hoste eller sår hals, har feber,
har mistanke om koronasmitte eller er i
karantene
De som får symptomer på
luftveisinfeksjon mens de er på campus
skal dra hjem
Alle skal sette seg inn i og gjøre seg kjent
med retningslinjene og tiltak som
fremkommer av risikovurderingene på
arbeidsplassen sin
Ansatte skal sette seg inn i
hygienerutinene og følge disse
Det er den enkeltes eget ansvar å ta
hensyn til underliggende sykdom hos seg
selv, i samråd med fastlege og nærmeste
leder
Ansatte skal gjennomføre smittevernkurs

Kunnskap for en bedre verden

•

•
•
•
•

•

No one is to come to work if any form of
respiratory symptoms appear, such as
coughing or sore throat, fever, suspect a
coronary infection or are in quarantine
Those who get symptoms of respiratory
infection while on campus must return
home
Everyone must familiarize themselves
the policies and measures that emerge
from their workplace risk assessments
Employees must familiarize themselves
with the hygiene routines and follow them
It is the individual's responsibility to take
into account underlying illness, in
consultation with their GP and their
immediate superior
Employees must complete infection
prevention courses

Prioriteringer - Priorities
• RBH, behov for lab

• Initial focus on Ringve,
need for lab work

• Utover dette: ingen
bestemte prosjekter eller
oppgaver som krever
spesiell prioritering ved
gjenåpning

• Apart from this: no
projects or tasks that are
prioritized above others

• Dette betyr: i
utgangspunkt ingen
grupper av ansatte som
krever spesiell prioritering
ved gjenåpning av
Schøning
Kunnskap for en bedre verden

• No groups of employees
or students prioritized
above others in Schøning

Scenarier - Scenarios
a)

«Tilnærmet normaltilstand»: La alle i
cellekontorer bruke sine egne kontorer,
sørge for at det ikke er mer enn to
personer som deler samme kontor ved
å flytte studenter til andre rom enn det
de i dag bruker

a)

"Approximate normal mode": Let
everyone in cell offices use their own
offices, make sure there are no more
than two people sharing the same
office by moving students to rooms
other than what they currently use

b)

«To smittegrupper»: Dele alle i to
grupper som hver for seg er på campus
til ulike tider

b)

"Two infection groups": Divide
everyone into two groups that are
individually on campus at different
times

c)

«Tre smittegrupper»: Dele alle i tre
grupper, der to grupper har adgang til
campus to dager i uken hver, mens den
tredje gruppen har mulighet til å
komme én dag i uken

c)

"Three infection groups": Divide
everyone into three groups, where two
groups have access to campus two
days a week each, while the third
group has the opportunity to come one
day a week

Kunnskap for en bedre verden

Damaris
Fabio

Marte

Martin H
Martin E

Øystein

Anders F

Karstein

Glenn

Torkild

Laurene

NN

Jussi
NN

Lisa

Marc

Vanessa

Tuva

Sam
Frode
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Damaris
Fabio

Marte Martin H

Øystein

Anders F

Karstein

Martin E
Glenn

Torkild

Laurene

Jussi
Lisa

Marc

Vanessa

Sam

Nellie

Hans Ivar

Frode
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Damaris 1
Fabio 2

2

2

1

Marte Martin H

Øystein

Anders F

1

Martin E
Glenn1

Karstein

2

2

1
Torkild

Laurene

1

1

Lisa

Jussi

2

Marc

1Vanessa

Sam

2
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Frode 2

Nellie

1

2

Hans Ivar

2
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Damaris 1
Fabio 2

2

3

1

Marte Martin H

Øystein

Anders F

3

Martin E
Glenn3

Karstein

2

2

3
Torkild

Laurene

1

3

Lisa

Jussi

2

Marc

1Vanessa

Sam

2
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Frode 3

Nellie

1

1

Hans Ivar

2
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Scenarier - Scenarios
a)

«Tilnærmet normaltilstand»: La alle i
cellekontorer bruke sine egne kontorer,
sørge for at det ikke er mer enn to
personer som deler samme kontor ved
å flytte studenter til andre rom enn det
de i dag bruker

b)

«To smittegrupper»: Dele alle i to
grupper som hver for seg er på campus
til ulike tider

c)

«Tre smittegrupper»: Dele alle i tre
grupper, der to grupper har adgang til
campus to dager i uken hver, mens den
tredje gruppen har mulighet til å
komme én dag i uken

Kunnskap for en bedre verden

a)

ca 80%

"Approximate normal mode": Let
everyone in cell offices use their own
offices, make sure there are no more
than two people sharing the same
office by moving students to rooms
other than what they currently use

b)

"Two infection groups": Divide
everyone into two groups that are
individually on campus at different
times

c)

"Three infection groups": Divide
everyone into three groups, where two
groups have access to campus two
days a week each, while the third
group has the opportunity to come one
day a week

35-37%

18-26%

Scenarier - Scenarios
a)

«Tilnærmet normaltilstand»: La alle i
cellekontorer bruke sine egne kontorer,
sørge for at det ikke er mer enn to
personer som deler samme kontor ved
å flytte studenter til andre rom enn det
de i dag bruker

b)

«To smittegrupper»: Dele alle i to
grupper som hver for seg er på campus
til ulike tider

c)

«Tre smittegrupper»: Dele alle i tre
grupper, der to grupper har adgang til
campus to dager i uken hver, mens den
tredje gruppen har mulighet til å
komme én dag i uken

a)

ca 80%

"Approximate normal mode": Let
everyone in cell offices use their own
offices, make sure there are no more
than two people sharing the same
office by moving students to rooms
other than what they currently use

b)

"Two infection groups": Divide
everyone into two groups that are
individually on campus at different
times

c)

"Three infection groups": Divide
everyone into three groups, where two
groups have access to campus two
days a week each, while the third
group has the opportunity to come one
day a week

35-37%

18-26%

Vurdering: risiko for indirekte smittespredning versus
tilgang til campus (spesielt for FVAs)
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To grupper – Two groups
• «To smittegrupper»: Dele alle i
to grupper som hver for seg er
på campus til ulike tider
• Forutsigbar, relativt enkel, og
rimelig demokratisk løsning for
trygg, gradvis gjenåpning
• (Til en viss grad: funksjoner
deles mellom grupper –
muligheter for bare deler av
ansatte/studenter i karantene
etc)
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• "Two infection groups": Divide
everyone into two groups that
are on campus at different
times
• Predictable, relatively simple,
and reasonably democratic
solution for safe, gradual reopening
• (To some extent: partitioning of
functions between groups –
possibilities for partly
quarantine of
employes/students)

Risikogrupper – Risk groups
• In general: people in risk
groups work from home
• If you are in a risk groups but
consider yourself capable of
visiting campus, then contact
Renate or Hans

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta
/risikogrupper/
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Ingen fysiske møter – No meetings
• Generelt: ingen fysiske
møter på campus

• In general: no meetings on
campus

• Rutiner for unntaksvise
møter

• Routines for exceptional
cases

• Krav til møteledelse,
renhold, smittevern

• Routines for leader of
meetings, cleaning,
infection prevention control
measures

• Ingen eksterne har adgang

• No externals allowed
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Detaljer – Details
•

Dere vil få tilsendt ytterligere
detaljer mht fellesarealer, rene
soner, etc på epost.

• Poeng: Alle har like stort
ansvar for en trygg
arbeidsplass!
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•

You will get more information
regarding details of common
areas, clean zones etc

• Point: we all share the
responsibility for a safe
workplace!

Delvis gjenåpning
• Kartlegging av arbeidsvilkår for den enkelte
– Direkte samtale, digitalt

• Involvering av verneombud
• Kommunikasjon, muligheter utsettelser
• Smittevernsituasjon vil kunne vedvare lenge
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• Gjeldende smitteregler (1-m,
stor grad av hjemmekontor) vil
meget mulig vedvare ut 2020

Hvordan ser vi
for oss
situasjon etter
10.08.2020?

• Antagelig ikke «tilnærmet
normaltilstand» på en stund
• Men: kanskje flere muligheter
for møtevirksomhet på campus
• Rotering, delvis gjenåpning, gir
mulighet for «mentale pauser»
• En del digital undervisning også
til høsten
• Vi må være forberedt på rask
nedstenging ved behov

