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Instruktioner till Musikhögskolans lärare och doktorander inför läsårsstarten 2020  

Välkomna till läsåret 2020/2021! 

 
Uppstartsmöte på måndag 
Varmt välkommen till vårt inplanerade uppstartsmöte för lärare och 

doktorander, nu på måndag 24 augusti kl 15.00–16.30 via Zoom. Du kan gå in i det 

digitala mötet genom att klicka på https://lu-se.zoom.us/j/68821890496 
 
Schemaläggning 
Schemaläggning av individuella lektioner kommer inte att ske som tidigare år på 

torsdagen kl.13 i introveckan som vi meddelade i sommarbrevet. Istället tar du som 

lärare kontakt med dina respektive studenter via mail eller telefon. Ett dokument med 

kontaktuppgifter skickas ut nästa vecka. 
 
Undervisning på campus och på distans 
Glädjande nog har vi nu möjlighet att återgå till campusförlagd undervisning på 

Musikhögskolan MEN eftersom Coronapandemin är långt ifrån över så behöver vi 

fortsätta att ha distansundervisning i så stor utsträckning som möjligt. Vi vet att några 

tillhör s k riskgrupp vilket gäller såväl personal som studenter.  
Av den anledningen kan vi inte sätta upp en generell regel som gäller för alla. Balansen 

mellan mängden campusförlagd undervisning och distansundervisning får du som 

lärare avgöra och kommunicera till studenterna. Det är viktigt att studenterna får tydlig 

information av dig när det blir campusförlagd undervisning och när undervisningen är 

på distans. Önskar du fortsätta undervisa helt på distans går det naturligtvis bra. På 

Medarbetarwebbens coronasidor kan du hålla dig uppdaterad med det senaste om 

universitetets beslut angående coronarelaterade frågor. Där kan du också få tips 

om  hur du hanterar ditt arbete hemifrån 

(https://www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/coronavirusetcovid-

19-information-for-medarbetare/arbeta-pa-distans-verktyg-och-tips) och få inspiration 

och verktyg i din distansutbildning (https://www.education.lu.se).  
 
Sammanträden eller möten ska så långt det är möjligt genomföras på distans. I de fall 

fysiska sammankomster genomförs, ska alla rekommendationer för att minska 

smittspridning följas.  
 
Skyltning och utrustning 
Vi kommer påminna om att hålla avstånd m m genom skyltar, avståndsprickar på 

golven och genom våra informationsskärmar. 
 

https://lu-se.zoom.us/j/68821890496
https://www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/coronavirusetcovid-19-information-for-medarbetare/arbeta-pa-distans-verktyg-och-tips
https://www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/coronavirusetcovid-19-information-for-medarbetare/arbeta-pa-distans-verktyg-och-tips
https://www.education.lu.se/
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Varje lektions- och övningsrum kommer att vara försedd med handsprit till händer och 

våtservetter till händer och till utrustning. Om du önskar annan utrustning för att 

minimera riskerna för smitta så finns plexiglasskärmar att låna via Helpdesk för dig 

som inte har möjlighet att hålla ett avstånd på minst 1,5 meter. Vi har även köpt in 

munskydd, engångshandskar och visir att hämta i receptionen. Viktigast av allt är att 

alla håller avstånd, sköter handhygienen och inte kommer till Musikhögskolan vid 

minsta sjukdomssymptom.  
 
Vid fjärr-, distansundervisning finns också möjlighet att låna en Zoom, webkamera och 

mikrofon för att öka kvalitén på överföringen av ljud och bild. Prata med din 

utbildningschef om möjligheten att hämta ut utrustning från serviceenheten. Efter 

godkännande av utbildningschef kan du lägga in bokningsförfrågan i Helpdesk. 
 
Ansvar 
Det övergripande ansvaret för en god arbetsmiljö och för att minimera riskerna för 

Coronasmitta på Musikhögskolan har prefekten. Alla bär dock ett personligt ansvar för 

att efterleva de krav som Folkhälsomyndigheten, Lunds universitet och vår fakultet satt 

upp.  

 
Vi påminner   om   de   tre   viktigaste   åtgärderna   för   att   minska smittspridning; 
- Håll avstånd på minst 1,5 meter.  
- Iaktta god hygien (tvätta och sprita händerna, hosta i armvecket och undvik att peta 

dig i ansiktet) 
- Stanna hemma vid minsta tecken på att du mår dåligt (feber, ont i halsen, snuva eller 

hosta)  
 
I lektionsrummet inför, under och efter lektionstid har du som lärare ett ansvar att 

hjälpa till att minska riskerna för smitta.  

▪ Öppna fönster och vädra ordentligt mellan och gärna 

under varje lektion.  
▪ Öppna lektionsdörren några minuter före 

lektionsstart och se till att studenterna går in i 

lektionssalen, en och en med avstånd. 
▪ Möblera genom att ta bort stolar, "saxa" stolar och 

liknande åtgärder för att skapa distans mellan 

sittplatserna. 
▪ Handspritsautomater och handsprit kommer att 

finnas att tillgå. 
▪ Skicka inte noter, pennor eller annat material mellan 

varandra under lektionen. 
▪ Torka av tangenter, trumstockar, mikrofoner, bas-, 

gitarrsträngar, piano eller annan utrustning med 

våtservetter om flera olika personer använder 

utrustningen under en dag, OBS Använd ej handsprit 

till ovanstående! Våtservetter kommer finnas i alla 

lektionssalar. 
▪ Torka av dörrhandtagen och fönsterhandtagen i 

undervisningsrummet med jämna mellanrum. 
▪ Regeln om max 5 personer i ett rum upphör och 

ersätts med kravet på minst 1,5 meter mellan 

personer, dock maxantal enligt 

Folkhälsomyndigheten på för närvarande 50 

personer. 
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Pauser och lunch 
Vid pauser och vid lunch rekommenderar vi att gå ut en stund utanför Musikhögskolan, 

alternativt pausa på innergården där ett tält finns uppsatt i början av terminen. Pga 

Coronatider kunde våra tidigare matleverantörer i Caféet inte fortsätta. En upphandling 

pågår för nya hyresgäster. Parallellt tittar vi på en temporär lösning fram till dess att 

upphandlingsprocessen är avslutad. Var alltså beredd på att ta med mat och fika den 

första tiden innan vi har en lösning på plats.  
 
Stolar har glesats ut i cafédelen. Vi måste hjälpas åt så att vi har minst en 'stolsplats' 

mellan varje person och att inte trängsel uppstår vid mikrovågsugnarna och liknande. 

Detta gäller även i personalrummen. Vi rekommenderar en flexibel lunchtid (försöka 

undvika kl.12-13) och att även äta i de båda personalrummen i B300-korridoren samt 

även i X217.  
 
Öppettider 
Fr o m introduktionsveckan, d v s den 24 augusti är våra öppettider lite mer generösa 

och vi kommer ha öppet från kl 07.00 till kl 23.00 varje dag hela veckan. 
 
Studenter i riskgrupper 
För studenter som tillhör riskgrupp eller är sammanboende med person i riskgrupp 

gäller följande: 

• I första hand bör utbildningen anpassas efter studentens behov. Om studenten 

tillhör en riskgrupp så kontaktas respektive utbildningssamordnare.  
• Om anpassning av utbildningen efter studentens behov inte är möjlig har 

studenten rätt att ansöka om studieuppehåll med platsgaranti eller anhålla om 

anstånd med studiestart enligt kap. 33 § Högskoleförordning (1993:100) och 

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om anstånd med studier för 

antagna samt studieuppehåll (UHRFS 2013:3). 

 
Din arbetsmiljö 
Om du känner du dig osäker inför läsårsstarten eller har frågor i samband med det 

rådande coronaläget ska du i första hand kontakta din närmaste chef. 
 
Sist men inte minst vill vi önska dig välkommen till  
Inspirationswebbinariet med Rickard Söderberg, operasångare och inspiratör! 
Tid: fredagen den 28 augusti kl 13.30-14.30 
Direktlänk: https://lu-

se.zoom.us/j/65306812286?pwd=RktPOHJmb1NLZDV1N0g5TVM2Z3dYQT09 
(Webinar ID: 653 0681 2286, Passcode: mhm) 
 

 
Musikhögskolans ledningsgrupp  
Ann-Charlotte Carlén, rektor 
Birgit Jakobsson, administrativ chef 
Berth Lideberg, utbildningschef 
Lars Andersson, utbildningschef 
Lars Härstedt Salmonsson, utbildningschef 
Magnus Ericsson, bitr. utbildningschef 

https://lu-se.zoom.us/j/65306812286?pwd=RktPOHJmb1NLZDV1N0g5TVM2Z3dYQT09
https://lu-se.zoom.us/j/65306812286?pwd=RktPOHJmb1NLZDV1N0g5TVM2Z3dYQT09

