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Nærmere informasjon om undervisning i PPU3210 høsten 2020
Kjære PPU-student!
Kapasiteten i de fleste undervisningsrom på Blindern er halvert som følge av Covid-19 og smittevernreglene. Dette
medfører at undervisningen i emner som tilbys av ILS vil foregå delvis på Blindern og delvis digitalt. Hva som vil
være gjeldende for PPU3210 vil bli nærmere beskrevet i læringsplattformen Canvas.
Canvas åpner mandag 10. august.
Timeplanen på semestersiden viser undervisningen i seminarene. Du vil ikke bli bedt om å møte til fysisk eller
digital undervisning utenom disse tidspunktene. I noen tilfeller vil det likevel legges til grunn at du har gjort
nødvendige forberedelser til seminarundervisningen eller sett forelesningsopptak i forkant. Se nærmere
informasjon i Canvas hva som gjelder for dine seminar.
Dersom du er i risikogruppen for Covid-19, og du vil ha behov for tilrettelegging av din studiehverdag høsten 2020,
skal du søke om tilrettelegging i henhold til vanlige prosedyrer. Vi ber deg søke så raskt som mulig:
https://www.uio.no/studier/tilrettelegging-permisjon/tilrettelegging-studiehverdag.html
For å kunne gjennomføre noe av undervisningen fysisk på Blindern, må vi dele de fleste seminargrupper i to – blå
og grønn gruppe. Oversikt over hvilken gruppe du tilhører, og når du skal ha fysisk undervisning på Blindern og
når du skal følge undervisningen digitalt, vil bli publisert på Canvas.
Du vil ikke kunne se denne gruppeinndelingen i Mine studier, i timeplanen på semestersiden eller i Studentweb.
Det er ditt eget ansvar å følge med på oppdatert informasjon i Canvas om hvor du skal møte til undervisningen, om
det er fysisk eller digitalt oppmøte.
I tillegg til å bli fordelt i blå og grønn gruppe i de ulike seminargruppene, vil du få tildelt en undergruppe som
består av ca. 5 studenter. Dette er medstudenter du vil samarbeide med i den fysiske og digitale undervisningen
gjennom semesteret i det aktuelle seminaret.
Det er obligatorisk deltakelse i både fysisk og digital undervisning. Se semestersiden for mer informasjon om krav
til oppmøte og aktiv deltakelse i seminarundervisningen. På grunn av kapasitet i rom og størrelse på
seminargrupper, vil det kunne variere på tvers av seminargrupper hvor mye fysisk undervisning som vil kunne
gjennomføres.
Høsten 2020 vil bli et semester som krever at du som student i stor grad må forholde deg aktivt til informasjon om
eventuelle endringer ved UiO og i de emnene du følger som følge av situasjonen med Covid-19. Du må kjenne til
UiOs veileder for smittevern og tiltak for å ivareta dette. Undervisningsopplegget og hva som kreves av
forberedelser og etterarbeid av deg vil variere mellom ulike seminar og underveis i en seminarrekke, og det kan
komme endringer i løpet av semesteret.
Som student er du ansvarlig for å holde deg oppdatert på informasjon som publiseres her:
https://www.uio.no/om/hms/korona/index.html, på fakultetets hjemmeside, på semestersiden og i Canvas.
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