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Informasjon nr.11 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 17.03.2020  

  

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

 
Digitale verktøy – en presisering 
Det tas nå i bruk digitale verktøy i undervisningen i et omfang ingen var forberedte på. Dette 

gir både muligheter og utfordringer. Selv om situasjonen er ekstraordinær, så må vi forholde 

oss til blant annet personvernloven, dvs ikke ta i bruk enkle gratisløsninger som ikke 

tilfredsstiller ansatte og elevers personvern.   

I tråd med Infobrev nr.9 og 10 vil biblioteket og lokal IT sørge for at oversikten over digitale 

verktøy og læringsressurser blir oppdatert ift retningslinjene som følger nedenfor. Link til 

oversikten ligger under skolens Yammer-gruppe. 

Nytt i dag er ASK Undervisning – 3000 undervisningsvideoer med quiz, som dekker 23 fag i 

videregående skole. Dette abonnementet er inngått av skolen, ta kontakt med Pål hvis 

utfordringer med pålogging og/eller andre spørsmål.  

I tillegg kan nevnes at Trøndelag fylkeskommune nå oppgraderer Konferanse i Canvas til 

Premium. Det betyr at kapasiteten økes slik at nettundervisning går smidigere. 

Det er utarbeidet en enkel punktliste som alle de videregående skolene i Trøndelag skal 

forholde seg til når det gjelder digitale verktøy/-ressurser; 

1. Elevene eier sine egne datamaskiner og er selv ansvarlig for hva de installerer på 

disse. 

2. Elevene skal læres opp til å være bevisst på hva slags data de legger igjen; hva som 

skjer med disse, hvem som eier dataene og hvordan de eventuelt kan brukes av 

andre. 

3. Lærere skal ikke kreve at elever må ta i bruk gratisprogrammer som ikke finnes i 

Skoleportalen eller i Canvas. 

4. Programvare som finnes i Skoleportalen og i Canvas er godkjent av skoleeier og skal 

være i henhold til gjeldende personvernlovgiving. Det oppfordres til at disse brukes 

som hovedregel. 

 

5. Lærere skal være ekstra varsomme med å oppfordre til bruk av gratisprogrammer 

hvor elevene må opprette brukerkonto eller hvor personopplysninger registreres, 

ref. punkt 2. 

6. Fagsystemer og programvare anskaffet av skoleeier skal brukes til digital 

kommunikasjon med elevene. 

7. Lyd- og videoopptak av elevene skal ikke gjøres uten deres samtykke. 
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Elevfravær 
Som tidligere presisert, fraværsføring er og blir en utfordring. Fram til det evt kommer 
nasjonale føringer, så må vi alle først og fremst ha fokus på å gi elevene god opplæring og 
tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.  

Elever som gjør seg «utilgjengelige» 
Rektor har fått meldinger som tyder på at enkeltelever ikke logger seg på Canvas, tar ikke 
telefonen når lærer ringer opp mv.  
Lærere som opplever slikt må sørge for å loggføre disse hendelsene. Loggen skal være enkel 
og inneholde dato/tid og en kort oppsummering av hendelse.  
Meld dette videre til fagleder slik at vi har oversikt over hvilke elever dette gjelder. 
Elevtjenesten ved Orkdal vgs vil deretter følge opp disse elevene. 

Eksamen og standpunkt 
Regjeringen har varslet av det vil komme en avklaring om eleveksamen i løpet av uka. Det 

jobbes også med hvordan man skal ivareta privatistene. 

Orkdal vgs er i ferd med å utarbeide en ROS-analyse ift eksamen og standpunkt. Denne vil 

legges til grunn når man fatter endelig vedtak om disse temaene.  

Kartlegging av smitte hos ansatte og elever 
For å holde oversikt over omfanget av smitte blant ansatte og elever, ønsker skoleeier en 

enkel oversikt over antallet med påvist smitte/mistanke om smitte ved den enkelte skole. 

Oversikten skal være anonymisert og kun gi en oversikt over antallet ved hver skole. 

Hvis ansatte får påvist smitte/mistanke om smitte - og/eller får melding/hører om elever som 

er i samme situasjon - varsle nærmeste leder/rektor slik at antallet kan meldes inn til 

skoleeier 

 

Rektor ønsker nok en gang å framheve den positive holdningen alle ansatte ved Orkdal vgs 

har vist i den vanskelige situasjonen som har oppstått, og oppfordrer alle til fortsatt tett 

dialog, hjelp og støtt hverandre, og – ikke minst - vær rause mot hverandre!  

 

 
 
 


