Rutiner for gjennomføring av skoleeksamen med smitteverntiltak
I noen tilfeller vil skoleeksamen være den beste eksamensformen i et emne. Skoleeksamen
innebærer at flere personer potensielt kan komme i nærkontakt med hverandre over tid1 fordi man
fysisk er i nærheten av hverandre, eller deler samme begrensede luftvolum. Fakultetene bør derfor
vurdere hvorvidt det finnes andre måter å prøve studenten på som er likeverdig med skoleeksamen.
Hvis det finnes andre likeverdige eksamensformer bør disse velges.
Det kan oppstå situasjoner med akutt underbemanning av personer med kritisk rolle i forkant av
eksamen på grunn av sykdom. Det er derfor viktig at man under pandemien planlegger med
tilstrekkelig bemanning. Hvis en skoleeksamen blir avlyst, må den settes opp igjen så fort som mulig.
Bemanning må dimensjoneres i henhold til antall eksamenskandidater og ta høyde for det
merarbeidet smitteverntiltakene innebærer.
Det er essensielt at eksamen skal kunne gjennomføres i en trygg ramme. Studenter i risikogruppen2
oppfordres til å søke om tilrettelegging for å avklare en eventuell tilpasset eksamensform.
Eksamensvakter i risikogruppen må gis god informasjon om gjennomføring og den risiko man løper.
Man bør unngå eksamensvakter med kroniske underliggende sykdommer, og særlig eksamensvakter
som i tillegg til dette er mer enn 65 år. I den grad man har eldre eksamensvakter eller studenter i
lokalet er det særskilt viktig at man overholder smittevern.
De grunnleggende smitteverntiltak ved annen undervisningsaktivitet gjelder også ved skoleeksamen:
1. Eksamenskandidater som er syke skal holde seg hjemme.
2. Man praktiserer god hygiene med flatedesinfeksjon, håndvask og hånddesinfeksjon, samt
god hostehygiene.
3. Man praktiserer én meters avstandsregelen mellom personer i rommet.
HINN sine smittevernregler gjelder ved alle arrangementer i regi av høgskolen. Dette innebærer at
reglene også gjelder når skoleeksamen legges til et innleid lokale utenom høgskolen. I den grad
utleier krever strengere smittevernregler enn det HINN praktiserer følger man utleiers regler. Dette
må tematiseres når man inngår leiekontrakt. Man må være sikre på at renhold er minst i
overenstemmelse med HINN sine smittevernregler og at lokalene er dimensjonert for antallet
eksamenskandidater.
Alle studenter og ansatte bør få god informasjon om de smitteverntiltak som forventes gjennomført
under eksamen. Dette skal gjøres kjent gjennom epost, i Canvas og oppslag utenfor eksamenslokalet.
Her bør man sterkt oppfordre vakter og studenter til:
•
•
•

1

Å ikke bruke kollektiv transport til eksamenslokalet
Å overholde én meters kravet også utenfor eksamenslokalet før og etter eksamen.
Å sette seg inn i de smitteverntiltakene (nedenfor) som gjennomføres i tilknytning til
eksamen og å gjennomføre høgskolens e-læringskurs i smittevern3.

Se FHIs definisjon av nærkontakt (https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/definisjoner-avmistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/)
2
Se FHIs definisjon av hvem som er i risikogruppen
(https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/?term=&h=1).
3
Se https://www.inn.no/om-hoegskolen/smittevernveileder/opplaering

Nedenfor listes tiltak som muliggjør ivaretagelse av de tre grunnleggende smitteverntiltakene:

1. Er du syk?
Syk før eksamen
Hvis du er syk, eller har symptomer som kan tyde på Covid-19 skal du ikke møte opp til eksamen. Se
smittevernveilederen for en beskrivelse av aktuelle symptomer4. Dette gjelder både vakter og
studenter.

Syk under eksamen
Hvis noen får symptomer under skoleeksamen som kan tyde på infeksjon av Covid-19, skal
høgskolens smittevernveileder følges5. Høgskolen skal ha tilgjengelig munnbind for dette formålet.
Varsling følger høgskolens varslingsliste6. Personer i risikogruppen må holde god avstand til
vedkommende som får symptomer.
Når den som får symptomer har forlatt lokalet, fortsetter eksamen som normalt. Hvis den som har
symptomer får påvist Covid-19, må andre vakter og eksamenskandidater isoleres i henhold til reglene
til FHI7. De som har vært i lokalet bør uansett være særskilt bevist på sine smittevernhensyn de neste
10 dagene.
En slik hendelse kan være en emosjonell belastning for de andre tilstedeværende. De andre
eksamenskandidatene bør derfor få mulighet til å trekke seg fra eksamen uten å miste et
eksamensforsøk. Disse kandidatene vil få tilgang til kontinuasjonseksamen med bakgrunn i gyldig
dokumentasjon som leveres i etterkant.

2. God hygiene
Godt renhold
Lokalene rengjøres minst daglig. Dette gjelder særlig flater som berøres ofte. I den grad det
arrangeres flere skoleeksamener samme dag i samme lokale, må vask avklares med Renhold. Det er
ønskelig med vask mellom hver eksamen om mulig. Eksamenskandidater kan eventuelt bli bedt om å
tørke av sin pult og stol med flatedesinfeksjon.
Man må uansett sørge for at hånddesinfeksjon og flatedesinfeksjon er tilgjengelig, og at
eksamenskandidater og vakter blir informert om at dette er tilgengelig..

God hånd- og hostehygiene
Følgende tiltak anses som nødvendige utover god hånd- og hostehygiene beskrevet i
smittevernveilederen8:
•
•
•

4

Eksamensvakt rengjør hendene før og etter å ha ytt assistanse til eksamenskandidat. Bruk av
håndsprit er et alternativ.
Man bør anmode eksamenskandidaten om å ha med egen penn for å signere kvitteringsliste.
Eksamenskandidaten bruker håndsprit før signering av kvitteringsliste.

https://www.inn.no/om-hoegskolen/smittevernveileder/1.-er-du-syk/naar-skal-vi-ikke-moete-paa-studiested
Se https://www.inn.no/om-hoegskolen/smittevernveileder/1.-er-du-syk/naar-noen-blir-syk
6
Se https://www.inn.no/om-hoegskolen/smittevernveileder/varslingsliste
7
Se FHIs informasjon om karantene og isolering: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstandkarantene-og-isolering/
8
Se https://www.inn.no/om-hoegskolen/smittevernveileder/2.-god-hygiene/god-haand-og-hostehygiene
5

•

Når det gjelder renhold av felles datamaskiner/teknisk utstyr kan dette i noen tilfeller kreve
særskilt kompetanse. I slike tilfeller må dette avklares med den som er faglig ansvarlig for
emnet/studieprogrammet og med IT som eier utstyret som skal brukes.
o I den grad renhold av felles datamaskiner/teknisk utstyr kan gjøres ved at man tørker
av berøringsflater før bruk med for eksempel flatedesinfeksjonsmidler i
engangsservietter kan dette gjøres av eksamenskandidaten. Hvis man lar utstyret stå
i minst ett (helst to) døgn vil viruset dø av seg selv.

3. Avstandsregelen
Man må organisere eksamen på en slik måte at det er mulig for alle personer å holde én meters
avstand til hverandre til enhver tid. Dette innebærer at:
•
•

•
•

•

•

•

Man må ha et særlig øye for etterlevelse av avstandskravet i trange passasjer (særlig ved
lokalets inn- og utgang).
Kommunikasjon mellom vakt og eksamenskandidat må skje med minst én meters avstand.
Dette gjelder også overlevering av papirer (papir som skal hentes /leveres av eksamensvakt
kan legges på hjørne av pult for avhenting).
Det må være nok plass i rommet til at en kandidat kan gå vekk fra sin pult, uten å forstyrre
andre kandidater, når en teknisk vakt utfører feilretting på kandidatens PC.
Man må organisere den administrative oppfølgingen av eksamen på en slik måte at man
opprettholder avstandskravet mellom vakt og student. I stedet for at studentene signerer for
oppmøte på en kandidatliste, vil eksamensvakten normalt registrere oppmøte ved kontroll av
studentkort eller annen gyldig legitimasjon med bilde. Signering av kvitteringsliste kan
brukes dersom en unngår kødannelse og smittevernhensyn for øvrig kan ivaretas.
Kandidatene bør sitte ved egen pult frem til de skal levere. Papir/besvarelse som skal
hentes/leveres av eksamensvakt kan legges på hjørne av pult for avhenting. Når studenten er
klar for å levere besvarelse, kan studenten tilkalle en eksamensvakt. Innlevering og
registrering av besvarelse skjer ved pulten.
Man må sørge for at avstandskravet også overholdes mellom eksamensvakter. Beskjeder kan
vises skriftlig for å unngå at man står for nær hverandre og hvisker. Alternativt kan man
tillate at eksamensvakt bruker mobiltelefon, med lydløs funksjon aktivert, hvor man kan
skrive mail/sende SMS med beskjed.
Det er liten risiko for smitteoverføring via papir (eksamensoppgaver, eksamensbesvarelser,
kvitteringslister og andre papirer som deles ut i eksamenslokalet) så lenge man overholder
god hånd- og hostehygiene (se punktet om god hygiene over) og ikke møter opp syk. Hvis
eksamensvakt for eksempel skal kontrollere tillate hjelpemidler (lovsamlinger ol.) må
vedkommende likevel bruke håndsprit mellom hver sjekk for å bryte smittekjeden. Det er
også viktig å ikke berøre ansiktet når man sjekker hjelpemidlene. Man må også organisere
dette arbeidet slik at man etterlever avstandskravet.

Generelt kan man si at jo flere personer man samler til en skoleeksamen, jo mer uoversiktlig blir
gruppen, og jo vanskeligere blir det å gjennomføre eksamen i henhold til smittevernreglene.
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