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INFORMASJONSBREV 
 

Viser til myndighetenes informasjon om at skolene åpner fra og med 11. mai. Dere har også 

fått tilsendt informasjon om skoleåpning fra fylkesdirektør for utdanning i Trøndelag 

fylkeskommune. 

 

Inderøy videregående åpner ikke før tirsdag 12. mai. Det betyr ikke at alle elever kommer 

til å møte fysisk på skolen hver dag. Enkelte klasser kommer fortsatt til å ha digital 

hjemmeundervisning, men alle elever skal ukentlig være fysisk til stede på skolen for å få 

undervisning. Vi prioriterer enkelte klasser og fag for å sikre standpunktvurdering for 

elevene. Hvem som er til stede til hvilke dager kommer til å endre seg, og elever får 

beskjed om dette på Canvas. Følg også med på skolens hjemmeside som oppdateres med 

mer generell informasjon. 

 

Inderøy videregående skole åpner tirsdag 12. mai.  

 

Oppmøteplan: 

 

• Tirsdag:  Vg1 og HEA/BUA  

• Onsdag:  Vg1 og vg2  
• Torsdag  Vg2 og vg3  
• Fredag:  HO, 2ST og vg3  

 

Smittevern: 

Vi er opptatt av at det skal være trygt å komme tilbake til skolen. Derfor følger vi, som alle 

skoler, smitteverntiltakene som er bestemt av nasjonale myndigheter. Både elever og 

ansatte får grundig informasjon om tiltakene. De viktigste tiltakene er: 

 

• bli hjemme hvis du er syk  

• Hold avstand/redusert kontakthyppighet (også i fritid, begrens bruk av offentlig 

transport) 

• God hånd- og hostehygiene 

Smitteverntiltakene finner du her:  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-

ogberedskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/  

 

Risikogruppe: 

Utdanningsdirektoratets veileder om smittevern inneholder en oversikt over når elev 
og/eller foresatt regnes for å være i risikogruppen. Det er denne som skal legges til grunn 
for en eventuell vurdering av om en elev bør delta i opplæringen hjemmefra i stedet for å 
møte på skolen. Elever som er usikre på om de eller deres foresatte hører til risikogruppen, 
må kontakte sin fastlege for å få en vurdering av om de skal møte på skolen. 

 

 

 

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-ogberedskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-ogberedskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/er-det-noen-ungdom-og-ansatte-det-ma-tas-spesielle--hensyn-til/#ungdom-med-kroniske-sykdommer


Skoleskyss: 

Skoleskyss går til samme tider som før 12. mars, men kapasitet er redusert. Offentlig 

transport har sine tiltak for smittevern, og skulle det bli problemer med skyss; ta 

umiddelbart kontakt med skolen. 

 

Skoleskyss er også kollektivtransport, og vi viser til nasjonale føringer og smitteveileder fra 

Udir vedrørende bruk av kollektivtransport:  

https://www.atb.no/aktuelt/skoleskyss-fra-27-april-article14969-28.html 

 

Praktisk: 

• Elever/klasser blir mottatt av lærer den første dagen, og oppmøterutiner blir 

gjennomgått i den enkelte klasse 

• Garderober/garderobeskap skal forbeholdes musikkelever med personlige instrumenter 

slik at trengsel unngås. Det betyr at utstyr og bøker i større grad må fraktes mellom 

skole og heim 

• Kapasitet i garderober tilsier at elever ikke kan dusje på skolen, og i tilfelle det blir 

nødvendig blir det prioritering ut fra behov 

• Spising og matpause: Kantina er åpen, men har sterkt redusert antall plasser. Vær 

forberedt på spising i klasserom. Vi oppfordrer til å ta med drikkeflaske og matpakke for 

å unngå kø og trengsel. 

• Ta med nødvendig personlig utstyr. Låning bør ikke skje. 

 

Annet: 

• Alle skriftlige, muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener på 10. trinn og i 

videregående skole er avlyst våren 2020. 

• På grunn av Koronasituasjonen er rutiner for innsending av klager på standpunkt endret 

for våren 2020. Det ligger skjema for digital innsending av klage på Trøndelag 

fylkeskommune sine hjemmesider (informasjon ligger også på skolens hjemmeside) 

• Når skolene nå åpner for elever, betyr det at reglene om oppmøteplikt og føring av 

fravær gjelder for opplæringa på skolen. Det vil ut skoleåret ikke kreves legeerklæring 
ved elevfravær på grunn av egen sykdom («helsegrunner»), men elever skal fortsatt 
levere skriftlig beskjed om fraværet (egenmelding). 

 

 

Til slutt minner jeg om at både elever og ansatte skal vaske hender: 
 
• Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem  

• Når man kommer til skolen  

• Ved bytte av klasserom  

• Etter hosting/nysing  

• Etter toalettbesøk  

• Før og etter måltider  

• Etter man kommer inn fra uteaktivitet  

• Etter kontakt med dyr  

• Ved synlig skitne hender 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Petter Skjervold 

Rektor 
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