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Information till studenter, Kemisektionen HT20
Vad händer med föreläsningar och lektioner nu i höst? Kommer vi att vara på campus
eller blir det Zoom?
Alla föreläsningar, lektioner och övriga teoripass på kurser på årskurs 2 eller högre kommer att hållas
digitalt.
Endast teoripass med färre än 50 studenter som går på kurser på första terminen på årskurs 1 på
grundnivå får hållas på campus, med utglesning och fysisk distansering. Kurser på
Masterprogrammets första period har också fått dispens att hålla ett begränsat antal pass på
campus.
Med andra ord är följande kemikurser de enda som kommer att ha teoripass på campus under
period 1:
•
•
•
•
•

1KB000 Kemiska principer I (lektioner)
1KB007 Grundläggande kemi (lektioner)
1KB467 Aktuella trender i kemin (enstaka pass)
1KB468 Biofysikalisk kemi (enstaka pass)
1KB750 Spektroskopi (enstaka pass)

Kursansvariga kommer att informera mer exakt hur dessa teoripass på campus kommer att bedrivas.
Observera det kan hända att kursen delas upp i undergrupper som turas om att vara på campus för
att möjliggöra utglesning.

Kommer upprop vara på campus eller digitalt?
Detta beror på kursen – kursansvariga kommer att informera.

Vad händer med labbarna och andra obligatoriska praktiska moment?
Vår ambition är att i största möjliga mån behålla de laborativa och praktiska momenten på våra
kurser. Dessa kommer att hållas på campus, med anpassningar ta hänsyn till risken för
smittspridning.
Detta kan innebära att det förekommer hålltider eller/och uppgifter utanför labb som inte direkt syns
in TimeEdit-schemat. Se till att läsa all information från lärarna och håll dig uppdaterad om vad som
gäller för just dina kurser!
Schemalagda tider för obligatoriska moment såsom labbar på period 1 är fastställda nu. Situationen
med covid-19 är dock väldigt föränderlig – se till därför att hålla dig uppdaterad. Vi försöker så
mycket så möjligt att inte ändra schemat för dessa pass.
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Vad händer om jag missar ett obligatoriskt moment på campus eftersom jag måste
stanna hemma med symptom på sjukdom?
Det är av högsta prioritet att man stannar hemma om man är sjuk – alla måste ta sitt ansvar och
detta är en förutsättning att det går att ha undervisning på campus.
För att underlätta att ev. missade laborationer kan kompletteras kommer vi att i högsta möjliga mån:
•
•

Erbjuda kompletteringsmöjligheter under terminen
Erbjuda möjlighet att i vissa fall komplettera ev. missat moment digitalt.

Mer information kommer under kursens gång.

Vad händer om jag saknar en kurs för att bli behörig till en efterföljande kurs för att jag
missat ett obligatoriskt pass på campus på grund av sjukdom?
Vi kommer att, vid bedömning av behörigheten till efterföljande kurser, ta hänsyn till covidsituationen i frågor om dispens.

Vilka åtgärder kommer att vidtas på labblokaler för att minska smittrisken?
Vi har tagit fram särskilda ordningsregler på labb för att minska smittspridning av covid-19. Se bifogat
dokument – se till att läsa dessa noggrant, precis som alla andra säkerhetsregler på labb!
Syftet med dessa åtgärder är för att skydda alla genom att minska risken för smittspridning – att hålla
avstånd och tvätta händer är A och O för att vi ska fortsätta bedriva undervisning på campus, och att
ni kan fortsätta med er utbildning!
Att alla är vaksamma och följer reglerna skyddar inte bara dig och dina kurskamrater, utan även våra
lärare som får träffa många studenter från olika grupperingar – hjälp oss att skapa en trygg
arbetsmiljö för alla!

Kom ihåg!
Det är varje individs ansvar att:
1.
2.
3.
4.

Stanna hemma om man är sjuk eller har symptom.
Hålla avstånd till andra människor
Tänka på handhygienen: tvätta händerna ofta med tvål och vatten
Hålla sig uppdaterad om rekommendationer/regler, markering, tider, etc, på labb,
och generellt på campus.

