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Informasjon nr.14 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 20.03.2020  

  

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

 
SKUV 
Planlagt SKUV-samling den 30. - 31.mars er avlyst etter NTNUs retningslinjer for 
samlingsbaserte studier.  
NTNU har pt ikke funnet en god løsning for å erstatte samlingen med en nettbasert løsning. 
Det jobbes nå med å se på muligheter for videoforelesninger. NTNU vil også gi utvidet 
veiledning på de skriftlige arbeidskravene.  
Det «eneste» som skal bestås dette semesteret er arbeidskrav 2, og eksamen er ikke før til jul. 
Så ingen grunn til panikk, dette kommer nok på plass etter hvert.  
__________ 

Personvernombud – elever og ansatte 
Personvernombudet har laget en kort presentasjon av hva hun kan bistå med, og ber om at 
dette viderformidles. 
Lokal IT v/Pål har i ettermiddag lagt ut meldingen på elevenes startside i Canvas. 
 

 
__________ 
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Telefontjeneste for barn og ungdom 
I forbindelse med koronasituasjonen har Orkland kommune opprettet en telefontjeneste for 
barn og unge. Det ligger også informasjon om dette på kommunens hjemmeside og FB- side.  
Rektor har mottatt følgende melding fra Orkland kommune, og ber om at alle lærere sørger 
for at tilbudet gjøres kjent for målgruppen; 
__________ 
 
Vi vet at det i dag er vanskelig for en del barn og unge med situasjonen som har oppstått, og 
særlig tenker vi på de som av ulike årsaker har det vanskelig hjemme eller selv har en 
sårbarhet for psykisk helse. Det er fint om dere kan hjelpe oss med å gjøre tilbudet kjent til 
deres elever. Det er også åpent for foreldre/ voksne å ringe angående foreldrerolle eller 
bekymring for barn/ unge.  
 
Telefonen er åpen alle hverdager mellom 09.00 og 14.00. De som tar telefonen er fagpersoner 
som jobber med ungdom og psykisk helse, og de har taushetsplikt.  
 
Barn og unges koronatelefon: 902 73 454 
 
 
Mvh 
 
Anne Berit Asphjell 
Psykologspesialist 
Orkland kommune 
Tlf: 46882247 
anne.asphjell@orkland.kommune.no 
 
__________ 
 
 
 

Rektor ønsker å takke alle ansatte ved Orkdal vgs for den fantastiske jobben som utføres. 
Situasjonen er utfordrende, men med den stå-på-viljen dere viser så er jeg trygg på at vi 

«lander» dette på en utmerket måte! 
 

Ha ei god helg, slipp ned skuldrene og slapp av! 
 
 
 
 
Avslutter med denne, han burde nok heller valgt «hjemmekarantene» (husk å sette på lyd) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ehlUIlophq4 
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