Til ansatte og ledere ved fakultetene, VM og i fellesadministrasjonen
Kjære kollega.
De siste dagene har vært preget av stort alvor for oss alle. Som ledere og ansatte ved
fakultetene, Vitenskapsmuseet og i fellesadministrasjonen kjenner vi alle ekstra på det
ansvaret som påligger oss i en slik krisesituasjon. Akkurat nå er det viktig for meg
å uttrykke en takknemlighet og en stolthet over den jobben dere legger ned på vegne av
NTNU og samfunnet.
Siden forrige uke har mange av NTNUs ansatte jobbet døgnet rundt for å hjelpe ansatte og
studenter, både innenlands og utenlands. Det har blitt lagt ned en heroisk innsats som går
langt ut over det som kan forventes selv i en krisesituasjon, for å følge opp studenter og
drive virksomheten videre innenfor de rammer som denne krisen gir. Det er tydelig at det
store NTNU-hjertet banker i organisasjonen. For det blir jeg både stolt og ydmyk.
Det har vært et unisont ønske om å bidra til å løse både store og små oppgaver. Ansatte
bærer nå NTNU gjennom den krisen vi står i, og nettopp derfor har jeg et stort håp og tro på
at vi skal komme oss gjennom disse krevende tider på en god og forsvarlig måte som
universitet.
NTNU tar sin del i den nasjonale dugnaden for å hindre ytterligere spredning av koronaviruset. Helse og sikkerhet settes først. Det vil i tiden fremover fortsatt være vår aller
viktigste oppgave å forsøke å bremse den dramatiske utviklingen – ved å følge de pålegg
som myndighetene gir. I tillegg skal vi over i driftsituasjon som i minst mulig grad forsinker
studiene til studentene våre og forsknings- og innovasjonsaktivitetene til fagmiljøene våre.
Det er ikke til å legge skjul på at det er en stor prøvelse for oss. Men la meg understreke:
ingen umulighet. Det har vi bevist så langt.
Mange opplever stor usikkerhet og er bekymret for den situasjonen vi står i. Det har jeg stor
forståelse for. Tankene mine er hos dere og deres nærmeste, på NTNU som arbeids- og
studiested og på samfunnet vårt. I den forbindelse oppfordrer jeg dere også til å ha et ekstra
blikk og omtanke for medarbeidere og kolleger som nå har det vanskelig. Mange har sine
nærmeste i risikoutsatte grupper og er bekymret. Ta vare på hverandre.
Igjen, tusen takk til hver og en av dere ved fakultetene, Vitenskapsmuseet og i
fellesadministrasjonen for at deres stiller opp og tar et stort ansvar!
Hilsen
Anne Borg,
rektor

