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Informasjon nr.15 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 23.03.2020  

  

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

 
Da er vi i gang med uke nr.2 etter stengingen av skolen. 
Tilbakemeldingene fra elever, foresatte og ansatte etter den første uka med digital 
undervisning, tyder på at det meste fungerer veldig greit. Selvsagt finnes det noen 
utfordringer her og der, det jobbes med å få løst disse tingene så raskt som mulig. 
 
Rektor har ila de siste dagene mottatt veldig mange positive tilbakemeldinger på den jobben 
som nå gjøres av skolens ansatte. Og det som er ekstra artig er at de fleste av disse 
meldingene kommer fra foresatte til våre elever. 
Flere melder dessuten at deres ungdommer nå savner skolen….(!) 
 
Rektor ønsker å understreke at det nå – mer enn noen gang - handler om at ansatte snakker 
godt sammen; se på tidspunkt for prøver og innleveringer, fordel arbeid og arbeidsmengden 
for elevene utover uka/perioden osv, osv. 
 
Informasjon fra helsesykepleiertjenesten ved Orkdal vgs 
Rektor har mottatt henvendelse fra Helsesykepleierne ved Orkdal vgs som ber oss formidle 
følgende til våre elever (info er også lagt ut på vår hjemmeside, sammen med kontaktinfo for 
telefontjenesten som Orkland kommune har opprettet for barn og unge jfr Infobrev 14); 
__________ 
 
Hvis du som elev har behov for å nå Helsesykepleierne ved Orkdal vgs, så er det bare å ta 
kontakt. Vi kan ikke ha oppmøtesamtaler, men mye kan avklares på telefon. 
 
MVH 
Irmelin tlf. 916 39 557 
Guri tlf. 478 52 320 
__________ 

 
Canvas 
Trafikken til Canvas i Trøndelag fylkeskommune har mer enn tredoblet seg de siste to ukene. 
Foreløpig topp ble nådd 16.mars med ~925.000 sidevisninger på en eneste dag!  
Til sammenligning skryter Trønderavisa i disse dager av at de har hatt over 400.000 
sidevisninger på en dag….. 
  
Canvas har for øvrig gjort en god jobb med å skalere opp kapasiteten. Det er ikke kommet 
tilbakemeldinger på at brukere opplever tregheter.  
Konferanseløsningen i Canvas (levert av 3.part) har slitt en del, men det regnes med at dette 
løser seg når den oppgraderes til Premium Tier i kveld. 
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Vanskelig å skille mellom arbeidstid og fritid 
Som sikkert mange merker på kroppen, det er veldig utfordrende i dagens situasjon å skille 
mellom arbeidstid og fritid. 
 
Åpne linken nedenfor bildet av Jon Niklas Rønning, se og hør – mulig noen kjenner seg 
igjen…(?) 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HOXPMQJWYP4&t=33s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HOXPMQJWYP4&t=33s

