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Informasjon nr.13 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 19.03.2020  

  

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

 
Eksamen og standpunkt 
Orkdal vgs i dag ferdigstilt ROS-analysene når det gjelder eksamen og standpunktfastsetting.  

I ettermiddag har så UDIR offentliggjort følgende melding om samme tema; 

__________ 
Hvis vi må avlyse vårens eksamen på grunn av koronaviruset, vil elevene likevel få vitnemål. Når det 
gjelder eksamen for privatister, jobber vi med dette og vil komme tilbake til dette så snart som mulig. 
 
Standpunktvurdering  
Lærere og skoleledere må nå prioritere å sikre vurderingsgrunnlag for å sette standpunkt. For å sikre at 
alle elever skal få standpunkt er det viktig at skolene jobber på en slik måte at lærerne kan overta for 
hverandre dersom faglærer blir syk.  
 
For at dere har nok vurderingsgrunnlag, må dere formidle til elevene at de deltar i 
hjemmeundervisningen slik de normalt gjør på skolen.  
 
Halvårsvurderingen som ble satt til jul skal ikke alene være grunnlag for vurderingen av 
standpunktkarakteren. Halvårsvurderingen er en del av underveisvurderingen, og skal både gi 
informasjon om hva eleven mestrer etter kompetansemålene i læreplanen, og gi veiledning om hvordan 
eleven kan øke kompetansen i faget. Denne karakteren beskriver kompetansen eleven har nådd ut fra 
det som er forventet på tidspunktet for vurderingen.  
 
Standpunktkarakterer i fag blir gitt ved avslutningen av opplæringen, og skal føres på vitnemålet. 
Normalt skal skolene sette standpunkt de siste én til to månedene med opplæring i faget. Nå anbefaler 
vi at lærerne begynner å jobbe med vurderingsgrunnlaget til standpunkt så snart det lar seg gjøre.  
 
Elevene skal ha standpunktkarakter i orden og adferd. Dere foretar som vanlig en helhetlig vurdering av 
elevens orden og adferd frem til avslutningen av opplæringen. Hvis det ikke er klare avvik fra vanlig 
orden eller adferd skal eleven ha karakteren God. 

__________ 

Som meldt allerede i forrige uke da skolen ble stengt, så er det særdeles viktig at alle 

faglærere skaffer seg et godt vurderingsgrunnlag for standpunktfastsetting. Dette 

understrekes nå i denne UDIR-meldingen. 

I tillegg ønsker rektor at faglærere som har elever som står i fare for stryk eller ikke vurdering 

(IV), melder fra om dette til kontaktlærer innen fredag 27/3. Dette blir da en slags 

midtveisvurdering for disse elevene. 

Kontaktlærer, faglærer, fagleder og elevtjenesten skal deretter sammen vurdere hvilke tiltak 

som bør settes i verk etter påske for å styrke mulighetene for ståkarakter for disse elevene.  
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Elevfravær og fraværsføring 
Viser til tidligere meldinger vedr fravær og fraværsføring. 
UDIR har i dag kommet med en presisering som gjelder inntil videre. Denne er helt i tråd med 
praksisen som er gjennomført ved Orkdal vgs. 

• Når det ikke føres fravær blir det automatisk ført tilstedeværelse.  

• Hvis en elev blir syk (altså ikke kan delta i undervisningen) så må elev/foresatt enten 
registrere fravær selv eller melde fra til faglærer/kontaktlærer. 

Helsetjenesten, Sivilforsvaret og Heimevernet 
Noen av dere ansatte ved Orkdal vgs, samt enkeltelever, har registrert seg som frivillige hos 
helsetjenesten.  
Kriseberedskapsgruppa i Trøndelag fylkeskommune ønsker i hovedsak at de videregående 
skolene, i så stor grad som mulig, beholder nødvendig undervisningskapasitet ved skolen.  
Rektor har vært i kontakt med kriseledelsen i Orkland kommune i dag og orientert om 
ovennevnte. Pt er det ikke behovet for personell kritisk og derfor unngår de å benytte ansatte 
fra Orkdal vgs. Noen få elever kan innimellom bli benyttet innen HO-sektoren, kontaktlærer 
vil da få beskjed om dette direkte fra rektor. 
Men her kan ting endre seg utrolig raskt. Vi er enige om å holde tett kontakt i dagene som 
kommer.  
 
Hvis ansatte ved Orkdal vgs innkalles til Sivilforsvaret eller Heimevernet, ta kontakt med 
rektor for avklaring. 

Melding fra Datatilsynet til alle lærere og ledelse 
Vi i Datatilsynet er imponert over den kreativiteten og viljen til å dele kunnskap den norske 
lærerstanden nå viser. Vi ser også at mange har spørsmål om personvern og sikkerheten i de 
digitale læremidlene. Vi ønsker derfor å gå ut med noen generelle råd: 

• Vi oppfordrer de ansvarlige i kommunene og skolene om å gi god informasjon til 
lærere, foresatte og elever om bruk av ulike verktøy og løsninger 

• Det er viktig at den enkelte lærer spør de ansvarlige på skolen før de tar i bruk verktøy 
som ikke er godkjent 

• Er ledelsen usikker, bør de ta kontakt med personvernombudet eller 
sikkerhetsansvarlig i kommunen 

• Vær særlig varsom når det gjelder sensitive, følsomme eller personlige opplysninger. 
Bruk sunn fornuft og kjenn godt på magefølelsen. 

 
På www.datatilsynet.nofinner dere mye god informasjon om skole, undervisning, personvern 
og informasjonssikkerhet, og vi legger ut oppdatert informasjon ved behov. 
 
Lykke til i arbeidet med sikker og trygg digital undervisning! 
 
Med vennlig hilsen 
Bjørn Erik Thon 
direktør 
Datatilsynet 
__________ 
 
Tid for svindlere - vær på vakt! 
Det kommer til stadighet eposter, kursinvitasjoner, fakturaer mv som sendes ut av svindlere.  
I disse tider med hjemmekontor; Vær spesielt oppmerksom på slikt nå!  
Er du usikker om du skal åpne epost eller ikke, ta kontakt med lokal IT FØR du evt åpner. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.datatilsynet.no%2F&h=AT0IWv4jWOLI3oGCt_hO9Fn4gGzP5pExX-GEJHvNkxulFcUeqngj3G1POK3_k9jTpMAzd8k7aBzBPJb9GRIj8xc21n--JQmnuZsU0-XlvgcOHE4Ta59LVZ5uN9gfc3qNVTVcOhVG02QCZfHin0tH0ODwJt_kmpI3RiqCwQ

