
Juristklubben Codex rf:s utlåtande avseende deltagande på distans på Codex
prepkurs vid undantagssituationer

Codex prepkurs har sen dess början ordnats på plats på Codex. I och med coronapandemin
ordnades prepkursen i två år undantagsvis på distans, eftersom gällande myndighetsrestriktioner
och rekommendationer krävde det. Till följd av det förbättrade läget vad gäller coronapandemin,
har vi möjlighet att ordna prepkursen i fysiskt format 2022. Vår riktlinje är och har också tidigare
varit, att enbart erbjuda deltagarna en möjlighet att delta på plats och således utesluta
möjligheten att delta på distans. Detta kommer fortsättningsvis att vara praxis på Codex
prepkurs.

Codex styrelse har 19.4.2022 fattat beslut om att det framöver dock kommer att finnas en
möjlighet att av synnerligen vägande skäl undantagsvis ha möjlighet till avlyssning av en lektion
på distans under följande villkor:

- Det har uppstått ett oförutsägbart hinder för deltagande på plats, och
- Det går inte att delta i en ersättande lektion på plats.

Vi ber prepkursdeltagare observera följande om deltagande på distans: Codex prepkurs ansvarar
inte för teknikens funktionalitet, deltagande sker endast i form av avlyssning och lektionen får
inte bandas in.

Här följer en lista med exempel på ovan avsedda oförutsägbara situationer där ett undantag kan
beviljas av synnerligen vägande skäl:

- Sjukdomsfall,
- Avbrott i kollektivtrafiken,
- Olycksfall för en själv eller inom familjen, eller
- Ett annat därmed jämförbart synnerligen vägande skäl.

För att delta på distans i en lektion bör prepkursdeltagaren kontakta rekryteringschef Nelly
Holming, per e-post (rekry@codex.fi) eller sms (040 414 9910), innan lektionen börjar för att
begära om möjligheten att delta i en enskild lektion på distans.

I meddelandet bör följande framgå:
1) Deltagarens namn,
2) Det synnerligen vägande skälet till deltagande på distans,
3) Vilken grupp deltagaren är i, samt
4) För vilken lektion som deltagaren avser begära om deltagande på distans.

Eventuella frågor om linjedragningen på prepkursen vad avser undantagsarrangemanget kan
riktas till undertecknad.
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Rekryteringschef 2022


