
 
 

NAPRAPATHÖGSKOLANS FÖRTYDLIGANDE 
GÄLLANDE UNDERVISNINGSFORMER, 
NÄRVAROREGLER OCH EXAMINATIONER 
 
Vi får nu många mail från er studenter med oro för närvaro, tentor osv och här följer några 
förtydliganden. Vi vill dock vara tydliga med att detta gäller just nu. Imorgon kan det komma nya 
direktiv som vi måste förhålla oss till och då kanske våra regler, nya och/eller gamla måste 
omvärderas och förändras. Det är mer viktigt än någonsin att man håller sig uppdaterad i den 
information som kommuniceras från skolan då det tas politiska beslut som träder i kraft inom väldigt 
kort tid, som vi måste anpassa oss till. Det är viktigt att alla följer de direktiv och restriktioner som 
gäller och att man är flexibel och anpassningsbar till den situation som nu råder. Vi ber er också om 
överseende att vi kanske inte kan vara helt konkreta i all information, då vi i nuläget inte alltid har 
några givna svar! 
 
LEKTIONER 
Teoretiska lektioner:  

● Undervisningsform: Distansundervisning digitalt 
● Närvarokrav: Inget (som vanligt) 

 
Praktiska lektioner:  

● Undervisningsform: Praktiska lektioner ges i skolans lokaler och visas också digitalt så att studenterna 
kan tillgodogöra sig kunskapen från distans.  

● Närvarokrav: Det obligatoriska närvarokravet tas bort från den praktiska undervisningen under 
perioden 2020-03-17 - 2020-03-30. Dvs. under vecka 12 och 13 finns inget närvarokrav alls.  
Ingen närvaro räknas således för de studenter som är på plats i skolans lokaler.  

 
Kliniska lektioner:  

● Undervisningsform: Skolkliniken i Vasastan håller i dagsläget öppet för studenter som önskar fortsätta 
att behandla patienter. De studenter som väljer att inte genomföra patientnära behandling kommer att 
kunna ges andra former av undervisning inom ramen för VFU tex. patientfall. Mer information 
kommer.   

● Närvarokrav: Det obligatoriska närvarokravet tas bort från den kliniska undervisningen under perioden 
2020-03-17 - 2020-03-30. Dvs. under vecka 12 och 13 finns inget närvarokrav alls.  
Ingen närvaro räknas således för de studenter som är på plats på kliniken. 
 
 
 
 
 
 
 

 



EXAMINATIONER 
Teoretiska skrivningar: 

● I nuläget planeras tentamen att gå enligt schema.  
● Inga salsskrivningar sker i nuläget. 
● Formen för hur skrivningar kommer att utformas informeras inför respektive tentamen.  

 
Praktiska och kliniska examinationer:  

● I nuläget planeras examinationerna att gå enligt schema, förändringar kan dock komma att ske 
beroende av hur situationen utvecklar sig. 

 
 
Så långt som möjligt bedriver vi alltså utbildningen enligt schemat. Det är oerhört viktigt att alla 
studenter tar sitt eget ansvar för inlärning genom att titta på det som livestreamas samt de 
instruktionsfilmer som redan ligger i Schoolity. En rekommendation inför praktiska lektioner är att ni 
förbereder er genom att titta på de filmer och annat material ni har så ni också kan ställa frågor via 
chatten, då lektionen sänds. 
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