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Informasjon nr.10 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 16.03.2020  

  

Infor masjon  om hvordan sko len  forholder  seg t i l  Koronavirus (covid  19)  

 
Dagen i dag har på mange måter vært litt spesiell – skoledagen er blitt planlagt og 
gjennomført med digital opplæring for alle elever ved Orkdal vgs!  
Og etter rapportene å dømme så har dette stort sett gått veldig bra, takket være utrolig 
dyktige medarbeidere!  
 
I 2019 var alle ansatte ved Orkdal vgs involvert i en organisasjonsutviklingsprosess der vi fikk 
jobbet fram felles målsettinger, verdier og kjennetegn for skolen. Prosessen tok utgangspunkt 
i Trøndelag fylkeskommunes verdier; 

• Åpen og nysgjerrig i holdning 

• Modig og ansvarlig i handling 
 
Det er ingen tvil om at prosessen ledet fram til et veldig godt fundament som vi ved Orkdal 
vgs kan støtte oss på nå; 
 
Overordnede mål; 

• All vår interne og eksterne aktivitet skal bygge på Gjensidig respekt og 
likeverdighet 

• Hele vår organisasjon skal være pålitelig, fleksibel og samarbeidende 
• For høyest mulig felles- og individuell måloppnåelse, tar vi utgangspunkt i vår 

visjon «Gå god inn, gå betre ut»  
 
Verdier og kjennetegn 
Vi skal sørge for å; 

• «Ha fokus på hele eleven» - skape positive relasjoner, benytt overordnet del 
av læreplanen, skape trygghet  

• «Ha høyt læringstrykk» - finne riktig mestringsnivå, skape motivasjon, 
tydelighet og oppfølging på krav/mål vs. konsekvenser, bygg læringen på 
«det grønne skiftet»  

• «Gjøre hverandre god» - samhandle og del med hverandre, unn hverandre 
suksess, være sammen om oppgavene, møt opp i møtefora og vær positiv, 
vise raushet og respekt 

• «Være nytenkende» - tørre å være modig, åpen for å prøve ut nye metoder 
og ny teknologi 

• «Se alle» - hilse, involvere og bry seg, anerkjenne, kommunisere positivt 
_______________ 
 
Melding fra Fylkesordfører Tore O. Sandvik til årets russekull 
Rektorene i Trøndelag fylkeskommune mottok i dag tekst til en sms/fb-melding som 
Fylkesordfører i Trøndelag ba rektorene om å sende ut til årets russekull.  
Russepresidenten her ved Orkdal vgs Oskar Kvernmo Jakobsen har sørget for å legge ut 
melding på russens fb-gruppe, og alle russ skal nå i tillegg ha mottatt sms. 
Nedenfor følger meldingen som er utsendt; 
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_____ 
 
Nå trenger vi dere. 
Alle besteforeldre trenger dere. 
Norge trenger dere. 
 
De aller fleste av dere er ikke i den mest utsatte gruppen for Corona-viruset, men dere kjenner 
sannsynligvis noen som er det. 
 
Nå ber vi dere være med på vår felles dugnad for å forhindre smittespredning. 

• Det betyr at du kan ikke gå på fest. 

• Du kan ikke møte venner på samme måte som før. 

• All kontakt med andre mennesker må begrenses. 
 
Vi ber dere. Og vet dere kan. Dette vil ikke vare evig. 
 
Men dersom vi alle kan stå gjennom krisen, og etterpå rakrygget si: «Vi gjorde alt vi kunne, og 
vi klarte det», vil det både være noe som berger liv, og det vil være noe man ser tilbake på i 
mange generasjoner. 5 millioner nordmenn sto sammen gjennom en nasjonal og global krise, 
og vi fikk til det beste resultatet vi kunne klare. 

• Finn hverandre gjennom digitale plattformer. 

• Snakk sammen via telefon. 

• Om du vil på fest, gjør det digitalt. 
 
Ta ansvar. 
#Keep Calm, Your Heart Warm and Wash Your Hands (often) :-) 
 
Og; lik og del 
 
Mvh 
Tore O. Sandvik 
Fylkesordfører 
_____ 
 
Informasjonsbrev til elever og foresatte 
Trøndelag fylkeskommune har i dag sendt ut eget informasjonsbrev til elever og foresatte 
vedr digital opplæring.  
Alle ansatte ved Orkdal vgs skal ha mottatt dette skrivet i separat e-post utsendt tidligere i 
dag.  
Kontaktlærerne har distribuert informasjonsbrevet til elever og foresatte, og det ligger nå 
også på skolens hjemmeside. 
 
Læringsressurser fra biblioteket ol 
Som nevnt å Infobrev 9 så planla vi å få laget en oversikt/arkiv over læringsressurser. 
Oversikten er nå klar og link er Digitale ressurser.docx , den ligger også ute på skolens 
Yammer-gruppe. 
 
En hilsen fra Fylkesrådmannen til alle ansatte 
Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen har sendt ut en hilsen til alle ansatte i Trøndelag 
fylkeskommune, hør den ved å trykke på linken https://youtu.be/TBbCDiHDfL0 
 

https://tronder.sharepoint.com/:w:/s/felles-ork/Ebro1wVU_QJNnroERsdl5HABmMbi3yIWPlP1BCasMAyZHw?e=gMnyEJ
https://youtu.be/TBbCDiHDfL0

