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Informasjon nr.04-21 Koronavirus (Covid-19) 
 

 Dato: 18.01.2021  

  

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

Fra onsdag 20/1-2021 er det nasjonale tiltaksnivået tilbake på gult nivå for ungdomsskoler 
og videregående skoler.  
Det betyr at alle elever og ansatte ved Orkdal vgs møter opp fysisk på skolen og følger 
ordinære time-/undervisningsplaner fom ovennevnte dato. 
EveryDay blir oppdatert, og rektor ber kontaktlærerne om å orientere elevene om 
endringen. 

Gult nivå innebærer; 
1) Ingen syke skal møte på skolen 
2) God hygiene 
3) Kontaktreduserende tiltak: 

• Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) 

• Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen 

• Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper 

• Ansatte kan veksle mellom klasser, hold avstand til elever så langt det er mulig 

• Utenfor klasserommet holde 1 meters avstand i alle situasjoner 

• Unngå trengsel og store samlinger 

I tillegg gjelder følgende for alle elever og ansatte ved Orkdal vgs; 

• Håndvasker og antibac-stasjoner finnes rundt om i skolens bygninger – benytt disse 

• Elever skal vaske pulten sin etter bruk 

• Lærer må sjekke at rommet er ok før og etter time, dette betyr; 
o Stoler og pulter – antall, plassering 
o Varmt/kaldt – ikke slå av ovner mv 

• Antall sitteplasser er redusert i kantina, og merkingen av bord/hvem som skal sitte 
hvor opprettholdes. Klasserom vil stå åpne i spisepausene 

• Antall sitteplasser på spiserommet for ansatte er redusert (16), dette opprettholdes 

• Bibliotek er åpent, men begrensninger når det gjelder antall personer 

• Idrettshall, styrkerom og garderober kan benyttes – rydding/låsing/dusjrom må 
sjekkes av lærer etter time! 

• Forsterket renhold på toalett, kantine, kontaktpunkter mv opprettholdes 

• Overnattingsturer, ekskursjoner, idrett mv ikke «ulovlig», men opplegg skal 
godkjennes av rektor 

• Det må fortsatt ikke planlegges aktiviteter i skolens lokaler der eksterne deltar 
(forelesere, arrangementer, konserter mv) 

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

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

• Utlån av skolen på kveldstid – leietakerne er ansvarlig for å følge smittevernsprotokoll 
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Skoleskyss;  

• Munnbind på buss og i drosje skal benyttes, dette er påbudt (egen forskrift vedtatt av 
Orkland kommune) 

• Elevene oppfordres til å sitte kohortvis om bord i bussen 
_____ 

Noen erfaringer/tilbakemeldinger fra perioden på Rødt nivå 

Elever 

• Gode tilbakemeldinger fra elevene på oppdelingen og turnusplanen, selv om ikke alle 
er fornøyde med sin gruppe 

• «Alle» ønsker å være fysisk på skolen 

• Oppgaver for elever som er hjemme vs. undervisning for elever som er fysisk på 
skolen, elevene har utsagn som; 

o utfordrende 
o merarbeid 
o stor mengde 

• Variasjon mellom fag – variasjon i opplegg 

• Praktiske fag – programfag – teorifag 

• Forutsigbare opplegg slik at elevene kan planlegge dagen også når de er hjemme - 
døgnrytme 

Ansatte 

• Stort sett greit, men enkelte fag og elever kan bli skadelidende pga ikke fysisk 
oppmøte 

• En halvering av klassene for å sikre avstand er helt nødvendig så lenge vi er på rødt 
nivå 

• Oppleves utfordrende for mange å plassere elevene i klasserommet med riktig 
avstand all den tid dette ikke gjennomføres gjennomgående i og for alle klasser 

• Utfordrende å unngå store 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 

• Stadige endringer tærer på, man blir slitne av hele situasjonen 

Karantene 

• Når det kommer inn melding om fare for smittet elev, så blir prosedyrer iverksatt 
umiddelbart – prosedyrene har fungert veldig bra 

• Betyr at vi kjapt må finne ut hvem som er aktuelle nærkontakter de siste dagene 

• Det er derfor svært viktig at; 
o Oppmøtelister er oppdaterte 
o Kontaktinfo på elever/foresatte stemmer 

• Alle nærkontakter, samt kontaktlærerne til elever som evt settes i karantene blir 
varslet ved sms/epost 

• Rektor sender i tillegg ut pressemelding som går til media, kommuneoverlege, 
direktør for opplæring m.fl. 
_____ 

HUSK; Er du syk, hold deg hjemme – Hygiene, vask inn/vask ut – Avstand – Nærkontakter  


