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Informasjon nr.06-21 Koronavirus (Covid-19) 
 

 Dato: 27.01.2021  

  

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

Gult nivå 
Som alle kjenner til så drives Orkdal vgs nå etter gult nivå, dvs; 

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, men bør holde avstand til elever så langt det 
er mulig 

• Utenfor klasserommet skal elever og ansatte holde 1 meters avstand i alle 
situasjoner 

• Unngå trengsel og store samlinger 

I tillegg har vi innført rutiner for vask av pulter, kantina har fått redusert antall sitteplasser 
mv. 

Rektor har mottatt melding fra Hovedverneombudet (HVO) ved skolen der det påpekes at 
mange elever i det daglige «glemmer» flere av de punktene som er nevnt ovenfor.  

Pandemien er ikke over, og rektor ber alle kontaktlærere ta en skikkelig runde med sine 
elever og (på nytt) forklare hva vi egentlig står midt oppe i!  
Det er særdeles viktig at elevene forholder seg til de retningslinjene som gjelder, og at vi 
ansatte sørger for å minne dem på dette med jevne mellomrom – også selv om vi for tiden er 
i en særdeles heldig situasjon med tilnærmet null smitte her i Orkland. 
_____ 

Microsoft Teams 
Som èn konsekvens av alle koronautfordringene vi har hatt det siste året ift digital 
hjemmeundervisning, er det i Trøndelag fylkeskommune blitt avdekket et stort behov for å 
sette fart i innføringen av Microsoft Teams. 

Teams er mye mer enn en møteplattform. Programmet bringer sammen telefoni, video, 
dokumenter, møter og chat – og blir et viktig verktøy for alle oss som jobber her ved Orkdal 
vgs også når koronaperioden er over. 

Det er meningen at Teams på sikt skal erstatte både Skype og Yammer, og sannsynligvis enda 
flere av de programmene vi benytter i dag. 
  



 

Orkdal vidaregåande skole 

Orkdalsvegen 340, 7300 Orkanger | Telefon: 74 17 56 70 | E-post: postmottak.orkdalvgs@trondelagfylke.no 

 

 

 

 

Utrullingen av Teams er nå i full gang, og dermed har vi alle også et opplæringsbehov når det 
bl.a gjelder struktur, innhold, brukersnitt og muligheter. 

Møtetiden torsdag 4.februar 2021 vil derfor bli benyttet til en generell innføring i Teams. 
Det vil bli tatt utgangspunkt i gjeldende retningslinjer, funksjoner etc.  
Videre opplæringsplan vil også bli presentert i møtet. 

Opplæringen vil bli ledet av Pål og Ingvild, invitasjon kommer. 

Hvis noen av dere «plutselig» oppdager tilgang til flere muligheter/funksjoner på Teams enn 
de dere har pr i dag, så ikke start med å lage grupper etc før vi får gjennomført den generelle 
opplæringen.  

_____ 

 


