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Informasjon nr.12 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 18.03.2020  

  

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

 
Tilgang Sikker sone fra hjemmekontor 
Trøndelag fylkeskommune har i dag funnet en løsning som gir tilgang til å jobbe i sikret sone 
også fra hjemmekontor. Dermed kan jobben med IOP`er ol fortsette i dagene som kommer. 
 
Presisering - elever som gjør seg «utilgjengelige» 
Som nevnt i Infobrev nr.11, det finnes enkeltelever som gjør seg utilgjengelige for pålogging i 
Canvas mv. Dette trenger ikke kun å skyldes at de ikke ønsker å ta del i undervisningen, men 
kan rett og slett være manglende datakunnskap ift pålogging mv. 

Derfor er det særdeles viktig at slike kjente hendelser loggføres av den enkelte lærer, og 
meldes videre til nærmeste leder. Elevtjenesten vil følge opp disse, og forsøke å komme i 
kontakt med elevene for å avdekke hva som er de egentlige utfordringene.  

Arbeidsmengden for elevene 
Rektor ber om at alle kontaktlærere tar en samtale med sine elevgrupper i slutten av 
inneværende uke og får tilbakemelding vedr arbeidsmengde i fagene. Det er viktig å evt 
justere mengden framover, både på «godt og vondt». Faglederne følger opp dette overfor 
kontaktlærerne og bidrar deretter med å koordinere mellom klasser/fag/elever/lærere. 
 
Digitale hjelpemidler/-læringsressurser 
Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) består av åpne digitale læremidler laget for 
videregående opplæring, og eies av fylkeskommunene (unntatt Oslo).  
NDLA tilbyr læremidler i rundt 50 fag, og man trenger ikke innlogging for å bruke tjenesten. 
Her finnes læremidler i både fellesfag, yrkesfag og studiespesialiserende fag, i tillegg til 
fagstoff, oppgaver, interaktiviteter, animasjoner, undervisningsfilm m.m.  
 
NDLA tilbyr også en tjeneste som heter NDLA film. Her finnes en rekke spillefilmer, kortfilmer, 
filmklipp m.m. gjennom et samarbeid med Norgesfilm. Her finnes også undervisningsopplegg, 
oppgaver og filmstudieark knyttet til temaer og enkeltfilmer. Tjenesten er gratis å bruke, men 
det må oppgis om man er lærer eller elev, og hvilket fylke man tilhører. Dette er kun for 
statistikken sin del.  
I den situasjonen vi er i nå tilbyr NDLA også litt «ekstraservice» med nettsendinger via 
YouTube-kanal. Oversikt over sendinger som har vært, og program for de neste dagene finnes 
på NDLA`s nettsider. 
 
Helsetjenesten, Sivilforsvaret og Heimevernet 
Helsetjenesten i Midt-Norge vil trenge helsepersonell og en rekke andre yrkesgrupper som 
kan stille seg og sin kompetanse til disposisjon i tida framover. Helseforetakene i regionen ber 
nå folk melde seg. 
I tillegg blir noen ansatte i de videregående skolene beordret til tjeneste i Heimevernet eller 
Sivilforsvaret.  
Rektor kommer med informasjon om hvordan vi skal forholde oss til ovennevnte i morgen. 
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Renhold - hovedrengjøring 
Renholderne ved Orkdal vgs vil i morgen torsdag 19/3 starte med hovedrengjøringen av 
skolen bygninger. Det er kriseledelsen i Trøndelag fylkeskommune som har gitt klarsignal til at 
dette arbeidet kan gjenopptas. Her vil først og fremst klasserom og fellesarealer bli prioritert. 
Hovedrengjøring av arbeidsrommene vil bli gjennomført på et senere tidspunkt når ansatte 
har fått ryddet sine arbeidsplasser. 

I tillegg er det gitt klarsignal til å gjennomføre enkelt vedlikehold i regi av vaktmester. Ved 
Orkdal vgs vil det derfor bli gjennomført vedlikehold/oppgradering av varmeanlegget mv de 
kommende dagene. 

Bruk av idrettsanlegg – oppfordring fra Trøndelag idrettskrets 
De videregående skolene har i dag mottatt epost fra Trøndelag idrettskrets der innholdet er 
kopiert inn nedenfor. Rektor ber ansatte ved Orkdal vgs bidra til å videreformidle budskapet i 
nærmiljøet. 
_________ 
 
«Trøndelag idrettskrets oppfordrer til at alle idrettsanlegg i fylket holdes stengt i første 
omgang frem til 26. mars 2020 med bakgrunn i den uavklarte situasjonen rundt 
smittespredning av koronaviruset.  
I folkehelseanlegg som turstier, turskiløyper etc skal det heller ikke drives organisert 
idrettsaktivitet. Ved annen bruk i disse anleggene så oppfordrer vi til at man følger 
myndighetenes sine instrukser. 
Vi får bekymringsmeldinger fra flere om at det er gruppeaktiviteter i ulike 
anlegg/nærmiljøanlegg i fylket. I en «normalsituasjon» er stor aktivitet -samt barns- og 
ungdoms egenorganisering noe vi applauderer, men akkurat nå i den situasjonen vi er inne i, 
håper vi alle kan bidra i denne felles dugnaden. 
Idretten jobber med alternativer for hvordan man trene/ha egenaktivitet rundt eller i eget 
hjem. Her er det naturlig å dele ideer og praktiske løsninger hvordan slikt kan gjennomføres. 
Vi er meget klare på dette er en sterk inngripen i barn, unges og spreke voksnes hverdag, men 
vårt oppriktige ønske og felles intensjon er – la oss sammen gjøre alle de tiltak som er 
nødvendig for at spredningen av korona viruset stoppes! 
Idrettsglede for alle – idretten i Trøndelag kan være med å gjøre en forskjell – vi ønsker deres 
støtte i disse tiltakene.» 
 
Kjell Bjarne Helland                                                                      
Organisasjonssjef 
  
Trøndelag idrettskrets 
Norges Idrettsforbund 
__________ 

 


