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Informasjon nr.01-21 Koronavirus (Covid-19) 
 

 Dato: 03.01.2021  

  

Informasjon om hvordan skolen  forholder seg ti l  Koronaviruset  (Covid-19) 

Ting skjer raskt i disse Covid-tider, regner med at mange av dere har sett regjeringens 
pressekonferanse i kveld vedr ytterligere innstramninger og nye tiltak – nå også tiltak som 
omfatter de videregående skolene i Norge. 

De videregående skolene anbefales fra dd å settes til RØDT NIVÅ, i første omgang gjeldende 
for uke 1 og 2. Rødt nivå betyr følgende; 

1) Ingen syke skal møte på skolen 
2) God hygiene 
3) Kontaktreduserende tiltak: 

• Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) 

• Dele elever i mindre grupper 

• Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner 

• Unngå trengsel og store samlinger 

• Vurdere alternerende oppmøtetider for elever 
 
Rektor understreker at Rødt Nivå er en anbefaling, det er kommuneoverlegen i den enkelte 
kommune som tar den endelige avgjørelsen ut fra smittesituasjonen i området. 
 
For Orkdal vgs skal derfor følgende skje; 

• Mandag 4/1-2021 gjennomføres det digital undervisning for elevene ved Orkdal 
vgs, ordinær timeplan følges.  
NB! Rektor har stor forståelse for at det kan være svært utfordrende å lage et 
«topp» undervisningsopplegg med så kort varsling. Men som tidligere; vi får gjøre 
så godt vi kan, og da blir det som oftest veldig bra! 

• APF/TOP; elevene møter fysisk på skolen.  

• Vi sender nå ut melding til alle ansatte, elever og foresatte om ovennevnte. Kan 
være greit at også kontaktlærer sørger for å varsle «sine» elever slik at vi er helt 
sikre på at informasjonen har kommet frem. 

• Lærerne og øvrige ansatte kan møte på skolen som normalt og gjennomføre den 
digitale undervisningen herfra. Ønsker man å ha hjemmekontor denne dagen så 
er det også greit, varsle din fagleder. 

• Rektor vil i morgen gjennomføre et møte med kommuneoverlegen i Orkland for å 
få på plass de nødvendige avklaringer. Deretter blir det sendt ut ny informasjon til 
ansatte, elever og foresatte om hvordan undervisningen vil bli organisert 
framover.  

• Alle ansatte blir invitert til et Teamsmøte mandag 4/1-2021 kl.15:00. 
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Her er Pressemeldingen fra Trøndelag fylkeskommune som nå sendes ut; 
 

Pressemelding: digital undervisning i de 
videregående skolene i morgen (4. januar) 
 

Regjeringen anbefalte søndag 3.1 å innføre rødt smittevernnivå ved alle de 

videregående skolene i landet frem til 18. januar.  
  
I Trøndelag betyr det at elever i videregående ikke skal møte opp fysisk på 
skolen i morgen 4. januar. Unntak er ved Meråker vgs. og Åfjord vgs. samt 
enkeltelever og enkeltklasser ved andre skoler. I løpet av mandagen vil 

hver enkelt skole informere elevene om hvordan opplæringen skal skje 
framover. 
  
Mer informasjon om rødt smittevernnivå finner du på 

Utdanningsdirektoratets nettside.  
  
Hver enkelt skole legger ut informasjon når det er klart hvordan 

undervisningen blir. Her finner du lenke til alle skolene. 
  
Mer informasjon finner du også på www.trondelagfylke.no 
  

Har du spørsmål? Kontakt fylkesdirektør for utdanning, Vegard Iversen 
vegiv@trondelagfylke.no 
 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/vare-skoler/?category=0&page=1
http://www.trondelagfylke.no/
mailto:vegiv@trondelagfylke.no

