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Det nærmer seg delvis åpning av skolen. 
Det åpnes kun for de praktiske fagene på vg2 foreløpig. 

Oversikt for Åfjord videregående skole: 

 

Klasse dager Base-rom merknad 

2BY Tirsdager 

Onsdager 

302  

2TI Tirsdager 

Onsdager 

Fredager 

103  

2BU Møter ikke på 

skolen.  

 

 Har praksis på tirsdag, 

onsdag og fredag 

2ANA Onsdager 

Torsdager 

312 Praksis uke 18 

Midlertidig justert 

timeplan 

2ANB Mandager 

Tirsdager 

 

205 Praksis uke 19 

Midlertidig justert 

timeplan 

2ANC Torsdager 

Fredager 

 

314 Praksis uke 20 

Midlertidig justert 

timeplan 

 

 

• Når skal elever møte på skolen? 

✓ Når de ikke har symptomer på sykdom.  

✓ Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan ungdommer og ansatte komme 

tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.  

✓ Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke 

bekreftet covid-19, skal eleven og den ansatte møte på skolen som normalt. 

Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen dersom de får symptomer.  

✓ Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent 

pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) 

kan møte på skolen. 

✓ Foresatte som er i risikogruppe kan kontakte egen lege for å vurdere behov 

for til rette-legging av skoletilbudet/hjemmeundervisning for å begrense 

smitterisiko til hjemmet. For elever med foresatte (andre i husholdningen) i 

risikogruppe, bør det opprettes dialog mellom skole og foresatte om det er 

mulig å tilrettelegge. I slike tilfeller bør også hensynet til 

barnets/ungdommens beste tillegges stor vekt. 

 

 

 



• Det føres fravær på dager hvor elever skal møte, ref. oversikt. 

 

 

• Klassene møter på base-rom første dag de skal møte på skolen i uke 18 for 

gjennomgang av informasjon om smittevernregler med kontaktlærerne. 

Organisering av base-rom ivaretar avstandskravet på minimum 1 meter mellom 

hver elev. 

 

• Hybelboere bes reise hjem for andre skoledager enn praksisdager  

 

• Det vil stå håndsprit ved alle innganger som alle bruker før skolestart og før 

hjemreise.  

 

Elever og ansatte skal vaske hender: 

✓ Når man kommer til skolen  

✓ Etter hosting/nysing  

✓ Etter toalettbesøk  

✓ Før og etter måltider  

✓ Etter man kommer inn fra uteaktivitet 

✓ Ved synlig skitne hender  

✓ Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem  

 

Hostehygiene: 

✓ Det anbefales å ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk for elever/ansatte. 

Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en 

hoster eller nyser.  

✓ Unngå å røre ved ansiktet eller øynene. 

 

• Det vil bli puljevis bruk av garderobene for skifte av arbeidsklær. Maks 5 

elever sammen i en garderobe på samme tid. 

 

• Ulike klasser unngår å ta friminutt samtidig. 

✓ Maks 5 i gruppe 

✓ unngå blanding av klasser 

 

• Kantina holdes fremdeles stengt inntil videre.  

✓ Ta med matpakke 

✓ Ikke del mat 

 

 

 

 

Velkommen tilbake! 

 
Lise Henriksen 

Rektor 

Åfjord vgs 
 


