Instruktioner till studenter inför läsårsstarten 2020
Välkomna till Konsthögskolan i Malmö läsåret 2020/2021!
Undervisning på campus och på distans
Glädjande nog har vi nu möjlighet att återgå till campusförlagd undervisning på Konsthögskolan men
eftersom Coronapandemin är långt ifrån över så är direktiven fortsatt distansundervisning i så stor
utsträckning som möjligt. Sammanträden eller möten kommer huvudsakligen att genomföras på
distans. I de fall fysiska sammankomster genomförs, ska alla rekommendationer för att minska
smittspridning följas. Balansen mellan mängden campusförlagd undervisning och
distansundervisning avgörs av institutionsledningen efter genomförda riskanalyser.
Vi måste alla hjälpas åt för att arbetsmiljön på Konsthögskolan ska vara så trygg som möjligt för dig
som student och för vår personal. Vi måste värna om varandra och tillsammans bidra till att minska
risken för smittspridning. Ju bättre vi alla följer de uppsatta reglerna, desto större chans har vi att få
lov att bedriva mer campusförlagd undervisning. Vi vill därför särskilt be dig som student att tänka på
att det finns en hel del personer både bland studenter och personal som själva är, eller är
sammanboende med någon som är i riskgrupp och som absolut inte får bli smittade.
Nedan följer en redogörelse för de åtgärder för minskad risk för smittspridning av Covid-19 som
Konsthögskolan i Malmö genomför. Denna information kommer inom kort även att publiceras på vår
hemsida.
Öppettider
Öppettider och tillgänglighet anpassas efter Konsthögskolans kapacitet och resurser i relation till det
rådande smittoriskläget. Fr o m terminens första dag dvs 31.8 är våra öppettider lite mer generösa
(se nedan).
Undervisning
• Ett urval kurser
Merparten av höstens planerade kurser kommer att ges online/digitalt. Undantaget är de
tekniska kurserna och en gestaltande kurs. För att säkra låg smittspridningsrisk kommer
undervisningen att ske i mycket små och noga kontrollerade grupper med max 1-8 personer
beroende på undervisningslokalens storlek.
• Introduktionskurser för BFA1, nya MFA1 och utbytesstudenter under SeptemberOktober
Introduktionerna sker huvudsakligen på plats i mycket små och noga kontrollerade grupper,
med max 1-8 personer beroende på undervisningslokalens storlek.
Lokaler
• Ateljéer samt projektrum
Initialt sätts öppettider och tillgänglighet till dagligen 07-23.
En förenklad, digital fördelningsprocedur av ateljéerna kommer att genomföras.
Notera att Båghallarna fn är uppdelade i två zoner för att undvika onödig trängsel vid entréer
och på toaletterna.
• Studentköken
Stängs på såväl Båghallarna som Dimman för att undvika möten och eventuell trängsel. Vi
rekommenderar studenter och personal att ta med egen termos och/eller matlåda samt att
gå ut en stund utanför Konsthögskolan i samband med pauser och vid lunch.
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Tyngre verkstäder – gradvis öppning
Arbete i skolans tyngre verkstäder kommer att tillåtas i begränsad omfattning, 1-8 personer,
beroende på undervisningslokalens storlek och under överinseende av personal.
Initialt sätts öppettider och tillgänglighet till vardagar 9-16.
Digitala verkstäder – gradvis öppning
Arbete i skolans digitala verkstäder kommer att tillåtas i begränsad omfattning, 1-4 personer,
beroende på undervisningslokalens storlek. Initialt sätts öppettider och tillgänglighet till
dagligen 07-23. NB. I de digitala videoredigeringarna tillåts endast 1 person per dag.
Bokning till videoredigering och datasal sker online och är obligatorisk.
Galleri KHM1 & KHM2
Samtliga utställningar vid Konsthögskolan är publika och antal besökare kommer att
begränsas till max 8-10 personer åt gången. Höstens planerade utställningar är en gemensam
utställning för förra läsårets MFA2:or samt Edstrandska stipendieutställning.
Bibliotek
Biblioteket kommer att hållas öppet och tillgängligt för studenter och personal men antalet
besökare regleras noga samt begränsas till max 5 personer. Samtliga besök i biblioteket
bokas på förhand med bibliotekarien Madeleine Bergquist
(Madeleine.Bergquist@khm.lu.se).
Utlåning av utrustning
Tillfälligt begränsade öppettider som kommer återgå till det normala när det är möjligt.
Utrustning kommer att lämnas ut Måndagar 09.00-10.30 och måste återlämnas fredagar
10.00-12.00. Utlåning kommer endast att ske under mycket kontrollerade former där
interaktionen mellan personal och studenten planeras noga så att nödvändig distans och
säkerhet kan upprätthållas.
Securitas (bevakningsföretag)
Securitas gör sin rondering efter 23.00 för att säkerställa att samtliga lämnat byggnaderna.

Personal
• Undervisande personal
Merparten av Konsthögskolans lärare är bosatta utomlands och kommer under höstterminen
att arbeta på distans. De kommer att ge kurser, seminarier och ateljébesök online. Likaså
kommer disputationer ske online. Undantaget är lärare som undervisar i de kurser skolan
planerar att ge på plats.
• Administrativ personal
Tillträde till kansli och bibliotek begränsas genom att möten/besök sker efter
överenskommelse via mejl eller telefon.
Externa besök dvs från allmänheten regleras bl a genom porttelefonen.
• Teknisk personal
Tillträde och kontakt med teknisk personal begränsas genom att möten/besök/handledning
sker efter överenskommelse via mejl eller telefon.
Skyltning och utrustning
Vi kommer på olika sätt att påminna om att hålla avstånd, om våra säkerhetsföreskrifter och
instruktioner mm genom anslag, skyltar, avståndsprickar, mejlutskick och vår webbplats.
Handsprit kommer finnas i undervisningsrum, i verkstäderna, i korridorerna och vid entréer på
Konsthögskolan liksom adekvat skyddsutrustning i våra verkstäder och där det är lämpligt.
Extra lokalvård kommer att kommer att köpas in där behov uppstår. TA-personalen ansvarar för
detta, men saknas det någonstans så lägg ett mejl till Kristian Nordström Kimbré
(kristian.kimbre@khm.lu.se). Du får också gärna ta med din egen handsprit och skyddsutrustning till
Konsthögskolan. Viktigast är dock att tvätta händerna ordentligt och stanna hemma vid minsta
symptom.

Ansvar
Det övergripande ansvaret för en god arbetsmiljö och för att minimera riskerna för Coronasmitta på
Konsthögskolan har prefekten och föreståndaren. Alla bär dock ett personligt ansvar för att efterleva
de krav som Folkhälsomyndigheten, Lunds universitet och vår fakultet satt upp.
Vi påminner om de tre viktigaste åtgärderna för att minska smittspridning:
• Håll avstånd – minst 2 meter gäller på Konsthögskolan.
• Iaktta god hygien dvs tvätta händerna, hosta i armvecket och undvik att peta
dig i ansiktet.
• Stanna hemma vid minsta tecken på att du mår dåligt (feber, ont i halsen,
snuva eller hosta).
Vidare gäller följande:
• Alla (studenter och personal) som har minsta symptom på förkylning/sjukdom ska stanna
hemma.
• Tvätta händerna noga och sprita dem gärna när du varit ute eller när du tagit i t ex handtag
eller annat som många rör vid.
• Tänk särskilt på att hålla avstånd i undervisningsrum, verkstäder, i biblioteket, i korridorerna,
vid kopiatorerna d v s överallt där det lätt uppstår större samlingar.
• Respektera anslag som anger det max antal personer som får vistas i ett rum och kravet på
minst 2 meter mellan personer, notera dock maxantal personer enligt Folkhälsomyndigheten
(f n 50 personer).
• Hjälp till så att det undervisningsrum eller den verkstad du vistats i vädras ut ordentligt och
att fönster sedan stängs vid dagens slut.
• Hjälp också till med att torka av dörrhandtag och fönsterhandtag i våra undervisningsrum
och verkstäder med jämna mellanrum.
• Tänk på att gå in i undervisningsrum, verkstäder, mötesrum samt genom entréer, en och en,
med 2 meters avstånd.
• Verktyg, utrustning och annat lektionsmaterial samt skyddsmaterial ska inte delas eller
skickas mellan varandra.
• Undvik att vistas i våra gemensamma lokaler mer än nödvändigt.
• Vid användning av skolans tangentbord och mus, måste du efter varje användning noga
rengöra och desinficera efter dig. Beträffande övrig utrustning följ teknikers instruktioner.
• Det kommer att finnas utrustning för handdesinfektion och rengöring av verktyg och
utrustning i varje rum så att du kan rengöra efter användning. Kontakta ansvarig tekniker om
du saknar något eller är osäker på hanteringen.
• Det kommer att finnas adekvat skyddsutrustning i samtliga undervisningsrum och verkstäder.
Kontakta ansvarig tekniker om du saknar något eller är osäker på hanteringen.

Din arbetsmiljö
Om du tillhör en riskgrupp så kontakta Gertrud Sandqvist (Gertrud.Sandquist@khm.lu.se)
eller Silvana Hed (Silvana.Hed@khm.lu.se). Om en anpassning av utbildningen inte är möjlig har du
rätt att ansöka om studieuppehåll med platsgaranti eller anhålla om anstånd med studiestart enligt
kap. 33 § Högskoleförordning (1993:100) och Universitets- och högskolerådets föreskrifter om
anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll (UHRFS 2013:3).
På LU-webben kan du hålla dig uppdaterad med det senaste om universitetets beslut angående
Covid-19 relaterade frågor https://www.lu.se/om-universitetet/med-anledning-avcoronavirusetcovid-19. Där kan du också få andra tips kring distansstudier
https://www.lu.se/studera/coronavirusetcovid-19-information-for-studenter/studiemiljo-viddistansstudier
Om du känner du dig osäker inför läsårsstarten eller har frågor i samband med den rådande Covid-19
situationen ska du i första hand kontakta Gertrud Sandqvist eller Silvana Hed, föreståndare.
För Konsthögskolan i Malmö
Gertrud Sandqvist, rektor
Silvana Hed, föreståndare

Instructions to students in connection to the start of the academic year 2020/2021
Welcome to Malmö Art Academy in the academic year 2020/2021!
Teaching on campus and remote/at a distance
Gladly, we now have the opportunity to return to campus-based teaching at Malmö Art Academy but
since the Corona pandemic is far from over, the directives are to conduct teaching and assessment
remotely as much as possible. Meetings, conferences or other gatherings will, as far as possible, be
conducted using digital tools. In cases where physical gatherings are held, all recommendations for
reducing the spread of the virus must be followed. The balance between the amount of campusbased teaching and distance learning is decided by the department management preceded by risk
assessments.
We must all help each other so that the work environment here at Malmö Art Academy is as safe as
possible, both for you as a student and for our staff. We must take care of each other and together
contribute to reduce the risk of spreading Covid -19. The better we follow the set rules, the better
the chances that we can conduct more campus-based teaching. We therefore ask you as a student to
keep in mind that there are a lot of people both among students and staff who themselves are, or
are living with someone who is, in a risk group.
Below you can read about the measures for reducing the risk of spreading Covid-19 that Malmö Art
Academy is implementing. This information will soon also be published on our website.
Opening hours
Opening hours and availability are adapted to Malmö Art Academy's capacity and resources in
relation to the current risk of infection. From August 31, our opening hours are a little more generous
(see below).
Teaching
• A selection of courses on campus
Most of the autumn's planned courses will be given online/digitally. The exception is the
technical courses and an artistic creation course. To ensure a low risk of spreading the virus,
the teaching will take place in very small and carefully controlled groups with a maximum of
1-8 people, depending on the size of the teaching room.
• Introductory courses for BFA1, new MFA1 and exchange students during September
October
The introductions take place mainly on site in very small and carefully controlled groups, with
a maximum of 1-8 people depending on the size of the classroom.
Facilities
• Individual studios and project rooms
Initially, opening hours and availability are set to daily 07-23.
A simplified, digital distribution procedure of the studios will be implemented.
Note that Båghallarna is currently divided into two zones to avoid unnecessary crowding at
the entrances and the toilets.
• Student kitchens
Closed at both Båghallarna and Dimman to avoid meetings and possible crowded. We
recommend our students and staff to bring their own thermos and/or lunch box and to take
breaks and lunch outside Malmö Art Academy.
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“Heavy” workshops – a gradual opening
Work in the “heavy” workshops will be allowed to a limited extent, 1-8 people, depending on
the size of the classroom and under the supervision of staff.
Initially, opening hours and availability are set for weekdays 9-16.
Digital workshops – a gradual opening
Work in the digital workshops will be allowed to a limited extent, 1-4 people, depending on
the size of the classroom. Initially, opening hours and availability are set to daily 07-23.
NB. In the video editing rooms, only 1 person per day is allowed. Booking to video editing
and computer room is done online and a condition for use.
Gallery KHM1 & KHM2
All our exhibitions are public and the number of visitors will be limited to a maximum of 8-10
people at a time. The scheduled exhibitions this semester are a joint exhibition for last year's
MFA2 students and the Edstrandska Exhibition.
The Library
The library will be open and available to students and staff, but the number of visitors is
carefully regulated and limited to a maximum of 5 people. Therefore, all visits to the library
have to be booked in advance with the librarian Madeleine Bergquist
(Madeleine.Bergquist@khm.lu.se).
The Equipment room
Temporarily limited opening hours during the pandemic. Equipment will be given out
Mondays 09.00-10.30 and must be returned Fridays 10.00-12.00.
Lending will only take place during highly controlled forms where the interaction between
staff and student is carefully planned in order to maintain distance and safety.
Securitas (surveillance company)
Securitas will patrol after 23.00 to ensure that everyone has left the buildings.
Teachers
Most of the Academy's teachers live abroad and will work remotely during the autumn term.
They will hold courses, seminars and studio visits online. Public defences of phd dissertations
will also take place online. You will of course meet the teachers giving courses on campus
ELLER The exception is teachers who teach the courses the school plans to give on site.
Administration
Access to the office and library is limited by meetings/visits by appointment via email or
telephone.
External visits, ie from the public, are regulated through, among other things, the intercom.
Technicians
Access and contact with technical staff is limited by meetings/visits/supervision and tutoring
in the workshops by agreement via email or telephone.

Information signs and equipment
We will remind you to keep your distance, about our safety regulations and instructions, etc. through
notices, signs, distance dots, e-mails and our website.
Hand sanitizers will be available in teaching rooms, in the workshops, in the corridors and at the
entrances to Malmö Art Academy, as well as adequate protective equipment in our workshops and
where appropriate. Additional cleaning will be purchased when needed. The technical-administrative
(TA) staff is responsible for this, but if something is missing somewhere, please send an email to
Kristian Nordström Kimbré (kristian.kimbre@khm.lu.se). You are welcome to bring your own hand
sanitizer and personal protective equipment to Malmö Art Academy.
However, the most important thing is to wash your hands thoroughly and stay home at the slightest
symptom.

Responsibility
Our head of department and the director has the overall responsibility for a good working
environment and for minimizing the risks of Covid-19 infection at the Malmö Art Academy. However,
everyone bears a personal responsibility for complying with the requirements set by the Swedish
Public Health Agency, Lund University and our faculty.
A reminder about the three most important measures to reduce the spread of infection:
• Keep a distance of at least 2 meters.
Observe good hygiene (wash and sanitize your hands, cough or sneeze into your elbow and
avoid touching your face).
• Stay at home at the slightest sign of feeling unwell (fever, sore throat, runny nose or cough).
Further the following applies:
• All (students and staff) who have the least symptoms of a cold/illness must stay at home.
• Wash your hands thoroughly and preferably disinfect them when you have been out or when
you have touched, for example, handles or other things that many people touch.
• In particular, keep the distance in the classrooms, workshops, in the library, in the corridors,
at copy machines, ie wherever larger collections easily arise.
• Respect our restrictions about the maximum number of people who may stay in a room and
the requirement of at least 2 meters between people.
• Help to ensure that the teaching room or workshop you are in is properly ventilated and that
the windows are closed at the end of the day.
• Also help to clean door-handles and window-handles in our teaching rooms and workshops
at regular intervals.
• The rule of a maximum of 5 people in a room ceases and is replaced by the requirement of at
least 1.5 meters between people, however, the maximum number of people according to the
Public Health Agency (currently 50 people).
• Remember to enter teaching rooms, workshops, meeting rooms and through entrances, one
by one, with a distance of 2 meters.
• Tools, equipment and other materials as well as protective materials should not be shared or
sent between each other.
• Avoid staying in our common rooms more than necessary.
• When using the Academy keyboards and mice, you must thoroughly clean and disinfect after
each use.
• In connection with the use of Malmö Art Academy's keyboards and mice you must
thoroughly clean and disinfect after each use. For other equipment, follow the instructions
from the technicians.
• There will be equipment for hand disinfection and cleansing tools and equipment in each
room so that you can clean tools and surfaces after use. Contact the responsible technician if
you are missing something or if you are unsure about the handling.
• There will be adequate protective equipment in all teaching rooms and workshops.
Contact the responsible technician if you are missing something or if you are unsure about
the handling.

Your work environment
If you belong to a risk group, please contact Gertrud Sandqvist (Gertrud.Sandquist@khm.lu.se) or
Silvana Hed (Silvana.Hed@khm.lu.se). If an adaptation of the education is not possible, you have the
right to apply for a study break with a place guarantee or to apply to postpone the start of your
studies in accordance with 33§ Högskoleförordningen (1993: 100) and Universitets-och
högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013: 3).
Keep yourself updated with the latest on the university's decisions regarding corona-related issues at
https://www.lunduniversity.lu.se/about-lund-university/universitys-handling-coronavirus. There you
can also get other advices for you as a new student https://www.lunduniversity.lu.se/currentstudents/new-students
If you feel unsure before the start of the academic year or have questions in connection with the
current Covid-19 situation, you should first contact Gertrud Sandqvist, rector or Silvana Hed,
director.
On the behalf of Malmö Art Academy
Gertrud Sandqvist, rector
Silvana Hed, director

