
 
 

NAPRAPATHÖGSKOLAN REKTORSBLOGG MED 
ANLEDNING AV CORONA/COVID-19 
 
Den här veckans rektorsblogg skickas som en videohälsning. 
 
Trots den minst sagt annorlunda veckan hoppas jag att ni har det bra. Att ni har hållit er friska och inte alltför 
oroliga. Naprapathögskolan har full förståelse för att det finns en spridd oro för smittföring inför det faktum 
att vi nu har en pandemi med allmän smittspridning. Tillsammans ska vi i möjligaste mån plana ut kurvan för 
smittspridningen med hänsyn för våra äldre och de inom olika riskgrupper.  
 
Först skulle jag vill börja med ett allmänt tack! Tack för förståelsen från er studenter och tack till er kollegor 
som på ett så mirakulöst sätt fått saker att fungera trots ett allmänt kaos i samhället. 
 
Naprapathögskolans  har en arbetsgrupp som hanterar frågor med anledning av den anpassning av 
utbildningen som nu löpande äger rum. Gruppen består av ledningsgrupp, skolledning och 
naprapatigrupp. Hantering av verksamheten stöder de beslut och rekommendationer som finns från 
myndighetshåll samt tillämpande av försiktighetsprincipen. Vi kommer i nuläget ej att stänga, utan 
arbeta med anpassade undervisningsformer. Vi följer noga utvecklingen i samhället vilket innebär att 
riktlinjer kan komma att förändras med kort varsel. 
 
Så långt som möjligt bedriver vi alltså utbildningen enligt schema. Fokus skiftas nu från klassrumsundervisning 
till distansundervisning. En förändring som kan skapa en viss oro, men som i praktiken inte är så komplicerad 
om man har rätt verktyg.  
 
Naprapathögskolan står väl rustade att erbjuda våra studenter anpassade undervisningsformer. 
Ledningsgrupp, skolledning och naprapatigrupp har det senaste läsåret arbetet med vår nya 
“Utbildningsplan 2020” vilket inneburit att vi redan planerat för flera moment rörande digitalisering 
av undervisning samt högre grad av studentaktiverande processer. Ett arbete som har gott stöd i 
pedagogisk forskning.  
 
Vi får nu många mail från er studenter med oro för närvaro, tentor osv. 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! 
 
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. 
 



Trots den extraordinära situation som vi befinner oss i och som påverkar oss alla känner jag som rektor vid 
Naprapathögskolan trygg i att vi kan leverera samma höga kvalitet på undervisning som vi är vana vid. 
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