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Informasjon nr.03-21 Koronavirus (Covid-19) 
 

 Dato: 09.01.2021  

  

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

Etter gjennomført omorganisering, digital mandagsundervisning, Teamsmøte med alle 
ansatte, sms’er/eposter hit og dit, interne og eksterne møter, og overgang til turnusplan med 
fysisk oppmøte/hjemmeskole - så har vi nå gjennomført den første uka med skoledrift på rødt 
nivå. 
Og som alle kjenner til så oppstod det omtrent «umiddelbart» en situasjon der 14 elever og 4 
lærere ble satt i midlertidig karantene.  
De fleste er nå heldigvis blitt fritatt fra videre karantene.  

Erfaringene etter denne saken har vist at skolens prosedyrer og dialogen med 
kommuneoverlege, ansatte, elever og foresatte fungerer meget bra!  
Rektor ønsker å rette en stor takk til alle dere som - helt uforskyldt - ble involvert i denne 
karantenen – utrolig profesjonelt håndtert av dere alle! 

Samtidig må ingen ansatte ved Orkdal vgs nå senke skuldrene og tro at dette er over.  
Med den ovennevnte karantenesituasjonen friskt i minnet og innholdet i gårsdagens 
informasjonsbrev fra Fylkesdirektør for utdanning Vegard Iversen, så ønsker rektor å 
understreke følgende; 

o Det er svært viktig at vi alle fortsetter med å ha fokus på smittevern 
o Organiseringen er helt avgjørende ift karantenesituasjoner som kan oppstå 

– man må se bildet for hele skolen når beredskapsplan utarbeides og 
iverksettes, en halvering av klassene er derfor helt nødvendig på rødt nivå. 

o Hjelp hverandre med påminninger om hygiene og avstand i alle situasjoner.  
o Elevene skal sitte med minimum 1m avstand i klasserommet. Her må 

lærerne sørge for å «plassere» elevene slik at avstand er korrekt! 
o Ikke la kollegaene dine ta «støyten» med å få organisert hvor elevene 

plasseres i klasserommet, alle må ta lederskapet i sine timer og følge opp 
det som er bestemt. 

o Vi må unngå større ansamlinger av personer som møtes for en liten prat i 
korridorer, og/eller at (for mange) elever starter dagen med å samles rundt 
bordene i kantina.  

o Vi må gjøre det som er mulig for å unngå en enda mer utfordrende situasjon 
enn den vi befinner oss i pr dd! 
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• Rektor har mottatt henvendelser og fått signaler på at enkelte elever ikke ønsker å 
møte opp fysisk på skolen pga smittefrykt. 
I den situasjonen vi står i vil nok slike reaksjoner være naturlige og forståelige.  
Men vi kommer ikke utenom at Orkdal vgs - og alle de andre videregående skolene i 
Norge – nå drives på rødt nivå, og er på ingen måte nedstengte som tilfellet var i mars 
2020. Vi følger de retningslinjene som gjelder for skoledrift akkurat nå, og dette må 
alle forholde seg til. 
Selvsagt finnes det elever som kan påberope seg unntak. Slike unntak er imidlertid 
knyttet til at man selv er i risikogruppe og/eller bor sammen med personer i 
risikogruppe, og/eller andre helt særskilte forhold.  
Hvis dere ansatte får slike henvendelser fra elever/foresatte som nevnt ovenfor, så 
gjør dem oppmerksomme på at slike forhold skal dokumenteres. Det er kun 
rektor/fagleder som evt innvilger slike unntak. 
 

• Rektor har også fått noen spørsmål rundt nettundervisning og muligheten til å kreve 
at elevene har på kamera. Anbefaler at man leser denne; 
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/dlvpeJ/advarer-mot-kamera-krav-for-elever-
og-studenter 
Minner om retningslinjene for nettundervisning og personvern som ble gjennomgått i 
fellesmøtet den 19.09.2020. I tillegg er disse retningslinjene sendt ut pr epost til alle 
ansatte og er også lagt ut på skolens hjemmeside. 

 

• Vi står ovenfor en praksisperiode for studenter ved Orkdal vgs, de første starter sin 
periode i uke 3.  
Studentene får starte opp sin praksis, forutsatt at de gjennomfører pålagte 
smittevernstiltak (inkl.testing) i forkant av-, og følger skolens smittevernsveiledere 
underveis i praksisperioden.  
For øvrig er studentene underlagt de samme reglementer og retningslinjer som 
gjelder alle ansatte. 
 

• Vask av pulter/bord/stoler mv; ila høsten 2020 gikk vi fra å benytte papir til å 
benytte kluter (som vaskes daglig) på klasserom ol. Endringen ble innført bl.a på 
grunn av avfallsmengde. 
Iom at vi nå er på rødt nivå endrer vi tilbake igjen, dvs fom mandag 11/1-2021 skal 
papir (og desinfeksjonsmiddel) benyttes ved vask av pulter/bord/stoler mv. 
 
 
 

Minner til slutt igjen om; 
o Er du syk, hold deg hjemme 
o Hygiene, vask inn/vask ut/benytt såpe/vann/antibac  
o Avstand i alle situasjoner  
o Reduser antall nærkontakter 

 
 
 

Ha ei fortsatt fin helg! 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/dlvpeJ/advarer-mot-kamera-krav-for-elever-og-studenter
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