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Informasjon om regjeringens nye koronatiltak som gjelder fra 4. til 18. 
januar 2021 

Etter jul har vi sett at færre tester seg, og av de som tester seg så går andelen positive tester 

opp. Smitten er økende og sprer seg til nye deler av landet. For å beholde kontrollen på 

smittespredningen og begrense ny økning i smitte, har regjeringen iverksatt forsterkede 

nasjonale smitteverntiltak foreløpig to uker frem i tid fra 4. januar til 18. januar. Formålet med 

de nye, strenge tiltakene er å bryte en ny smittebølge. Vi viser til pressemelding av 3. januar. 

Tiltakene er basert på faglige anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. 

Regjeringen fikk de nye rådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet lørdag 

ettermiddag 2. januar. Vi viser til videomøtet med forsknings- og høyere 

utdanningsministeren mandag 4. januar, hvor det ble gjort rede for prosessen og de nye 

tiltakene. 

 

Tiltakene omfatter regler for hele landet og justeringer i de nasjonale anbefalingene. Regler 

er forskriftsfestet og skal følges. Anbefalinger bør følges, selv om de ikke er forskriftsfestet. 

Som en del av de nye nasjonale tiltakene, anbefaler regjeringen at all undervisning og alle 

planlagte arrangementer ved universiteter, høyskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. 

januar.  

 

Målet med å forskyve den fysiske studieoppstarten til 18. januar er å dempe smittetrykket 

ved å unngå store samlinger av mennesker på campus, mindre press på kollektivtransporten 

og at en del studenter kanskje velger å bli igjen hjemme litt lengre. Regjeringen prioriterte å 

informere så tidlig som mulig og hastebehandlet derfor den nye anbefalingen for 

universiteter, høyskoler og fagskoler samme dag som rådene kom fra helsemyndighetene. Vi 

har forståelse for at informasjonen likevel kom kort tid før anbefalingene ble gjort gjeldende, 

og at det har skapt utfordringer både for institusjonene og studentene.  
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Anbefalingen om digital undervisning gjelder alle former for undervisning og eksamen og for 

alle utdanninger. Vi ber institusjonene om å tilrettelegge best mulig for at studentene kan 

oppnå forventet læringsutbytte og ikke mister progresjon. Institusjonene selv må vurdere om 

det er undervisning eller andre aktiviteter som ikke er mulig å gjennomføre digitalt, eller som 

ikke kan utsettes i to uker. Vi ber institusjonene begrense slike unntak fra anbefalingene så 

mye som mulig.  

 

Kunnskapsdepartementet legger til grunn at praksisstudier kan gjennomføres så langt det er 

mulig og i tråd med regler og råd om smittevern i denne perioden. Vi viser til spørsmål om 

barnehageloven § 51, og at det ikke er gjort unntak fra denne bestemmelsen. Departementet 

legger til grunn at bestemmelsene innebærer at øvingsopplæring i barnehager også i en 

normal situasjon må tilpasses det som er praktisk mulig, og at utdanningsinstitusjonene og 

barnehageeierne må vurdere dette i tråd med smitteverntiltakene.   

 

Utdanningsinstitusjonene kan fortsatt gi studenter og ansatte tilgang til campus, for eksempel 

biblioteker, trenings- og øvingsrom og lesesaler, innenfor de gjeldende smittevernfaglige 

reglene og rådene.  

 

Regjeringen anbefaler hjemmekontor for alle ansatte som har mulighet til det, dette gjelder 

også ansatte ved fagskoler, høyskoler og universiteter. Institusjonene må selv gjøre de 

individuelle vurderingene sammen med de ansatte.  

 

Kommunene kan ha regler og anbefalinger som er strengere enn de nasjonale. Dette kan ha 

innvirkning på blant annet eventuell avvikling av praksis i kommunal sektor, bruk av 

hjemmekontor eller treningssentre. Institusjonene må derfor også holde seg oppdatert på de 

lokale tiltakene som til enhver tid gjelder, og ha god dialog med kommunene i samarbeidet 

om utdanning og praksis.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Knut Børve (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Lea Jorselje Fuglestad 

rådgiver 
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Forsvarsdepartementet 

Justis- og beredskapsdepartementet 

Kriminalomsorgens utdanningssenter 

Nasjonalt fagskoleråd 

Norsk studentorganisasjon 

Organisasjon for norske fagskolestudenter 

Politihøgskolen 

Samskipnadsrådet 

Universitets- og høgskolerådet 
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Adresseliste 

 

Ansgar Teologiske 

Høgskole 

Fredrik Fransons 

vei 4 

4635 KRISTIANSAND S 

Arkitektur- og 

designhøgskolen i Oslo 

Postboks 6768 St. 

Olavs plass 

0130 OSLO 

Atlantis Medisinske 

Høgskole 

Postboks 4290 

Nydalen 

0402 OSLO 

Barratt Due 

musikkinstitutt 

Postboks 5344 

Majorstuen 

0304 OSLO 

Bergen Arkitekthøgskole Postboks 39 5841 BERGEN 

Bjørknes høyskole Lovisenberggt. 13 0456 OSLO 

Dronning Mauds Minne 

Høgskole for 

barnehagelærerutdanning 

Thrond Nergaards 

veg 7 

7044 TRONDHEIM 

Fjellhaug Internasjonale 

Høgskole 

Sinsenvn. 15 0572 OSLO 

Handelshøyskolen BI  0442 OSLO 

Høgskolen i Innlandet Postboks 400 2418 ELVERUM 

Høgskolen i Molde 

vitenskapelig høgskole i 

logistikk 

Postboks 2110 6402 MOLDE 

Høgskolen i Østfold  1757 HALDEN 

Høgskulen for grøn 

utvikling 

Arne Garborgsvei 

22 

4340 BRYNE 

Høgskulen i Volda Postboks 500 6101 VOLDA 

Høgskulen på Vestlandet Postboks 7030 5020 BERGEN 

Høyskolen for 

Dansekunst 

Marstrandgata 8 0566 OSLO 

Høyskolen for Ledelse og 

Teologi 

Micheletsvei 62 1368 STABEKK 

Høyskolen for yrkesfag 

AS 

   

Høyskolen Kristiania    

Kunsthøgskolen i Oslo Postboks 6853 St 

Olavsplass 

0130 OSLO 

Lillehammer Institute of 

Music Production 

Industries 

   

Lovisenberg diakonale 

høgskole 

Lovisenberggaten 

15 B 

0456 OSLO 

MF vitenskapelig 

høyskole for teologi 

religion og samfunn 

Postboks 5144 

Majorstua 

0302 OSLO 
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NLA Høgskolen Postboks 74 5812 BERGEN 

Nord universitet Postboks 1490 8049 BODØ 

Nordland kunst- og 

filmfagskole 

Boks 49 8309 KABELVÅG 

Norges Handelshøyskole Helleveien 30 5045 BERGEN 

Norges idrettshøgskole Postboks 4014 

Ullevål Stadion 

0806 OSLO 

Norges miljø- og 

biovitenskapelige 

universitet 

Postboks 5003 1432 ÅS 

Norges musikkhøgskole Postboks 5190 

Majorstua 

0302 OSLO 

Norges teknisk-

naturvitenskapelige 

universitet 

 7491 TRONDHEIM 

Noroff høyskole Postboks 2544 4678 KRISTIANSAND 

Norsk barnebokinstitutt Postboks 2674 

Solli 

0203 OSLO 

Norsk Gestaltinstitutt AS 

Høgskole 

Kjørbokollen 30 1337 SANDVIKA 

NSKI Høyskole    

OsloMet – 

storbyuniversitetet 

   

Samisk høgskole Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO 

Skrivekunstakademiet Georgernes Verft 5011 BERGEN 

Steinerhøyskolen Professor Dahls 

gate 30 

0260 OSLO 

Universitetet i Agder Serviceboks 422 4604 KRISTIANSAND S 

Universitetet i Bergen Postboks 7800 5020 BERGEN 

Universitetet i Oslo Postboks 1072 

Blindern 

0316 OSLO 

Universitetet i Stavanger  4036 STAVANGER 

Universitetet i Sørøst-

Norge 

Postboks 235 3603 KONGSBERG 

Universitetet i Tromsø – 

Norges arktiske 

universitet 

 9019 TROMSØ 

VID vitenskapelige 

høgskole 

Postboks 184 

Vinderen 

0319 OSLO 
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