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Informasjon nr.02-21 Koronavirus (Covid-19) 
 

 Dato: 04.01.2021  

  

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

Da er det avklart at Orkdal vgs settes til Rødt Nivå fom 04.januar 2021, og i første omgang 
fram til 18.januar. Det vil ila neste uke bli tatt stilling til evt videreføring eller endring av nivå, 
smitteutviklingen vil avgjøre den beslutningen. 

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 
 
Ut fra de fysiske forholdene ved Orkdal vgs, dvs først og fremst mangel på areal, har rektor 
- som et forebyggende tiltak for å unngå trengsel og store samlinger – besluttet at drifta 
ved skolen skal skje på følgende måte så lenge skolen er klassifisert på rødt nivå; 

• Det er utarbeidet er turnusplan der elevene skal alternere annenhver dag mellom 
fysisk oppmøte på skolen og «synkron» (digital)/«asynkron» (arbeidsoppgaver) 
hjemmeundervisning. Det tilstrebes å følge «ordinær» timeplan. 

• Planen legges ut på hjemmesiden og sendes ut til alle ansatte. SMS sendes alle 
elever og foresatte med link til planen på skolens hjemmeside. 
Kontaktlærer må forsikre seg om at elevene har fått tilgang på planen. 

• Elever ved APF/TOP har fått utarbeidet egen plan. Denne er utarbeidet i 
samarbeid med kommuneoverlegen i Orkland.  

• Voksenopplæring (VO) følger også egen utarbeidet plan. 

• I noen tilfeller vil elevene ha digital undervisning selv om de fysisk er tilstede på 
skolen. Dette kan skyldes at lærere har tilsettingsforhold ved andre enheter som 
må samkjøres med timeplaner ved Orkdal vgs, lærere er satt i karantene og er 
derfor nødt til å gjennomføre sin undervisning digitalt mv. I slike tilfeller vil 
elevene få beskjed i forkant. 

• Kroppsøving/Idrettsfag anbefales gjennomført utendørs. Hvis utendørs aktivitet 
ikke kan gjennomføres (kulde, osv), så vil Sondrehallen og styrketreningsrom 
fortsatt være tilgjengelig. Garderober og dusjer kan benyttes så lenge det ikke er 
trengsel. 
Rektor ønsker å understreke at det ikke skal gjennomføres idretter/øvelser med 
nærkontakt, og at det er særdeles viktig at både elever og lærere forholder seg til 
gjeldende rutiner for avstand, hygiene, vask av kontaktpunkter mv etter bruk.  
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• Det vil bli satt opp egne tidspunkt pr klasse i kantina. Elevene skal ikke blandes på 
tvers av allerede opprettede kohorter, det er derfor svært viktig at alle forholder 
seg til de oppsatte tidene og de retningslinjene som nå innføres. 
I tillegg vil klasserom fortsatt være åpne slik at elevene kan ta sin matpause der. 

• Ansatte skal benytte digitale møter i stedet for fysiske møter der det er mulig. 
Gjelder bl.a karaktermøter, møter med foresatte/elever under 18 år ol. 

• Ansatte kan møte på skolen som normalt, og følge gjeldende retningslinjer for 
smittevern. 

• Det blir innført max antall på 16 personer for personalrommet slik at 
avstandskrav innfris.  

• Det må ikke planlegges skoleaktiviteter der eksterne deltar (forelesere, 
arrangementer, konserter mv). 

• Skolens bygninger og Sondrehallen er stengt for ekstern utleie. 

• Russerevyforestillingene er utsatt inntil videre. 

• Eksternt besøk på skolen skal minimaliseres. Hvis besøk er absolutt nødvendig så 
skal de besøkende registrere seg og benytte munnbind i skolens lokaler. 

• Elever som har behov for å hente sine lærebøker på skolen kan gjøre dette ved 
første fysiske oppmøte ved skolen iht turnusplan.  
Elevene må sørge for å ta med nødvendige lærebøker hjem, og planlegge ut fra 
oppsatt plan.   

• Torsdag 7/1-2021 vil det bli arrangert en prøvedag for elever som av ulike årsaker 
ikke deltok på skrivedag(er) før jul. 
Faglærere må melde inn navn på aktuelle elever og fag innen tirsdag 5/1 kl.09:00, 
send epost til Kirsti. 

• Jobben med å skaffe/forberede praksisplasser for våren 2021 iverksettes.  
o Noen bedrifter vil ha egne restriksjoner som må følges.  
o For HO så vil de samme rutiner som ble gjort gjeldende høsten 2020 også 

gjelde for våren 2021, dvs reduksjon av antall nærkontakter i forkant av 
praksisperiode ol. 

• Skoleskyss;  
o Ved rødt nivå er det større krav til avstand mellom elever på skolen, men 

ikke tilsvarende iht. transport og skoleskyss.  
o Dog oppfordres elevene til å sitte kohortvis om bord i bussen (elever fra 

samme husholdning må/kan/bør sitte sammen).  
o Samtidig er det verdt å merke seg at ved rødt nivå oppfordres 

elever/foreldre til egentransport i høyest mulig grad.  
o Elever som har tilknytningsskyss med drosje til buss kan selv avbestille 

drosjen de dagene de ikke skal på skolen. Avbestillinger gjør 
elevene/foresatte selv direkte til Trøndertaxi. 

o Elever uten skyssrett vil ikke gis tilgang til å benytte skolekysstilbudet. 

• Hygiene, renhold og avstand 
o Antibac-stasjoner er plassert rundt om i skolens bygninger. Håndvasker 

finnes også rundt om i skolens lokaler. 
o Elever skal vaske pulten sin etter bruk/ved skifte av klasserom. Lærerne 

må påse at dette blir utført, i tillegg til at avstand (1m) opprettholdes. 
o Ansatte skal vaske av bord/stol etter seg med overflatemiddel, gjelder 

klasserom, grupperom og personalrom. 
o Bibliotek vil være åpent innenfor gjeldende retningslinjer. 
o Det er satt inn forsterket renhold på toaletter, kantine, kontaktpunkter, 

mv 
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Følgende retningslinjer gjelder for elevene når de har hjemmeskole: 
1. Eleven har plikt til å delta på all avtalt hjemmeskole. Dette gjelder uavhengig av om det er 

avtalt digital undervisning («synkron opplæring»), eller om eleven jobber selvstendig med 
avtalt arbeid hjemmefra («asynkron opplæring»).  

  
2. Dersom eleven er forhindret fra å delta på avtalt hjemmeskole leveres det søknad / 

dokumentasjon på lik linje med om opplæringen hadde foregått på skolen. 
  
3. Dersom eleven uten gyldig grunn unnlater å delta på avtalt hjemmeskole vil det jamfør 

ordensreglementet kunne få konsekvenser for den helhetlige vurderingen av elevens 
orden (levere pålagt arbeid til avtalt tid) og oppførsel (delta aktivt i opplæringen). 

  
4. Manglende deltakelse på avtalt hjemmeskole kan bidra til at læreren mangler grunnlag til 

å gi vurdering, jmf fOLL § 3-3 (utdrag): Elevar, lærlingar, lærekandidatar og 
praksisbrevkandidatar skal møte fram og delta aktivt i opplæringa. Stort fråvær eller 
andre særlege grunnar kan føre til at lærar og instruktør ikkje har tilstrekkeleg 
vurderingsgrunnlag til å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i fag. 

  
5. Da det er vanskelig å håndheve en rettferdig ordning med fraværsføring for elever som på 

grunn av kontaktreduserende tiltak ved rødt nivå ikke har mulighet til å møte fysisk på 
skolen, føres det ikke fravær som kommer på vitnemålet eller teller mot fraværsgrensa i 
forbindelse med avtalt hjemmeskole. Avtalt hjemmeskole anses i denne sammenhengen 
som organisert studiearbeid etter forskriftens § 3-45. 

 
 
 

Rektor ønsker igjen å minne om; 
1. Er du syk, hold deg hjemme 
2. Hygiene – vask inn/vask ut 
3. Avstand 
4. Reduser antall nærkontakter 

 


