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Vägledning och mall vid avsteg från kursplan 

Enligt rektors beslut med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdom covid-
19 dnr FS 1.1-677-20 ska bland annat undervisning som innebär fysiska möten ställas in och 
ersättas med alternativa undervisningsformer. Vidare ska alla examinationsformer som omfattar 
fysiska möten ställas in, senareläggas eller ersättas av andra examinationsformer. Därmed kan 
avsteg från fastställda kursplaner behöva göras med kort varsel. 

Rektor fattade den 17 mars beslut om att medge avsteg från kursplan för att förhindra spridning av 
Covid-19. Beslutet gäller från och med den 17 mars 2020 till den 7 juni 2020. Den som har 
delegation att under normala omständigheter fatta beslut om kursplan och examination, fattar 
beslut om nödvändiga avsteg och säkerställer att beslutet dokumenteras och diarieförs. Se beslut 
dnr FS 3.1.4-667-20. 

Avsteg från kursplan kopplad till kurstillfällen under vårterminen 2020 kan behöva göras 
avseende både undervisnings- och examinationsformer. Utgångspunkten är att de ändringar som 
bedöms vara nödvändiga i så stor utsträckning som möjligt ska följa befintlig kursplan. 

Vid avsteg från kursplan bör följande beaktas 
 

• Avsteg ska utformas så att de förväntade studieresultaten kan uppnås även vid förändring 
av undervisningsformer, obligatoriska moment och examinationsformer.  

• Obligatoriska och examinerande uppgifter som inte går att genomföra på det sätt som 
tidigare meddelats ska ersättas av annan uppgift.  

• Inför beslut ska i möjligaste mån samråd med studentrepresentant ske. 

• Alla avsteg från kursplaner ska dokumenteras med hjälp av nedanstående mall och 
diarieföras så snart som möjligt.  

• Beslutet ska kommuniceras med berörda studenter på ett sådant vis att det i möjligaste 
mån kan säkerställas att de nåtts av informationen. 
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Beslut om avsteg från kursplan 

Rektor fattade den 17 mars beslut om att medge avsteg från kursplan för att förhindra spridning av 
Covid-19. Beslutet gäller från och med den 17 mars 2020 till den 7 juni 2020. Se dnr FS 3.1.4-667-
20. 

Med anledning detta beslut gör pedagogiska institutionen avsteg från kursplanen för Idrott och 
hälsa 3, Kurskod: 6ID018, Moment IV: Undervisning och lärande i Friluftsliv och hälsa, 7,5 hp 
– Del 2, 2 hp för det ordinarie kurstillfället 19/4 - 24/4 2020.  

 
Istället för vad anges om undervisning och examination i denna kursplan ska följande gälla för 
detta kurstillfälle: 

1. Moment IV: Undervisning och lärande i Friluftsliv och hälsa 
Vinterutbildning- vinterfriluftsliv Del 2, 2 hp   

2. Ny tidpunkt: 14-18/4 2021.  

3. Kommunikation med studenter om denna förändring är gjord skriftligt via 
ordinarie Cambro-sajten, muntligt via Zoom samt fysiskt vid anpassade 
undervisningsinslag. Kommunikation till studenter för det kommande 
undervisningsinslag kommuniceras via den befintliga Cambro-sajten som 
hålls öppen för studenter under kommande år (2021) 

 

Detta beslut har fattats Lärarhögskolan 

 

Umeå den  

 

 

Underskrift 

 

Expedieras till:  
Studenter på berörd kurs, Johan Lundberg, Peter Åström, Camilla Jonsson, Helene Andersson, 
Johanna Olsson pedagogiska institutionen. 
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