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Informasjon nr.16 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 24.03.2020  

  

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

 
Melding fra Fylkesdirektør for utdanning – til alle ansatte  
Rektorene for de videregående skolene i Trøndelag har i dag fått en melding fra 

Fylkesdirektør for utdanning som vi er bedt om å videreformidle til alle ansatte; 

__________ 

Vi går inn i den andre uka med unntakstilstand og arbeid hjemmefra. Situasjonen er både ny 

og uvant for oss alle. Hvordan skal vi gi god opplæring i det digitale klasserommet? Hvordan 

skal vi følge opp alle elevene våre, slik at de får gjennomført skoleåret med sluttkompetanse? 

Målet vårt er det samme som ellers; vi skal alle bidra til at flest mulig elever fullfører 

opplæringa på best mulig måte. Dette er et mål som står seg uansett hvor opplæringa 

foregår, også i det digitale klasserommet. 

God ledelse på alle nivå er viktigere enn noen gang. Vi er i en nasjonal krisesituasjon, der det 

er viktig at alle blir sett. Dette gjelder alle ansatte i fylkeskommunen, og det gjelder selvsagt 

også elevene våre. Jeg vil oppfordre alle ledere og alle lærere til å følge med og følge opp 

ekstra nøye og tett i tiden framover. Dette er fullt mulig å få til gjennom andre 

kommunikasjonskanaler enn vi bruker til daglig.  

På torsdag var det rektormøte. I dette møtet ga alle rektorene tilbakemelding på hvordan de 

siste dagene har vært. Det viktigste for meg var å få svar på hvordan det går med opplæringa. 

Er det mulig å gjennomføre skoleåret? 

Svarene jeg fikk var gledelige. Rektorene meldte tilbake om kreative og dyktige ansatte, som 

gjør det de kan for å gi best mulig opplæring. Selvfølgelig er ikke alt bare enkelt. Det var ingen 

som påstod det. Men gitt de nye forutsetningene så høres det ut som vi er på rett vei, og at 

dette vil gå bra til slutt.  

Regjeringa har bestemt at skolene er stengt til 26.mars. Regjeringa signaliserer at de kommer 

med nytt i saken tirsdag 24.3. Jeg blir overrasket dersom regjeringa ønsker å åpne skolene 

allerede til helga. Vi må derfor trolig belage oss på at dette vil ta tid. Vi gir umiddelbar beskjed 

når vi vet hvordan dette blir. 

Det er mange som får applaus for den jobben de gjør i forbindelse med denne koronakrisen. 

Jeg slutter meg til dem, og retter samtidig en applaus til alle dere ansatte som gjør en god 

jobb for elevene våre! 

 

Vegard Iversen 

Fylkesdirektør for utdanning 

__________ 
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Minoritetsspråklige elever og informasjon 
Lærere med minoritetsspråklige elever i sine klasser kan nok ha opplevd en del utfordringer 

knyttet til at disse elevene og deres familier opplever situasjonen som utrygg. Noe av dette 

skyldes nok for lite tilgjengelig informasjon på et språk de skjønner godt nok (les; morsmål).  

Nedenfor følger lenker til informasjon om koronasmitte på ulike språk som lærere og 

Elevtjenesten kan benytte, lokal IT/Pål sørger for at disse lenkene legges ut på oversikten over 

læringsressurser. 

Informasjon til foreldre:  Informasjonsskriv til foreldre på flere språk med vanlige spørsmål 

om koronasmitte på Tema Morsmål. Noen av skrivene har lydstøtte. 

 

Korona kort fortalt: NRKs Ny i Norge har lagt ut korte filmer tekstet på arabisk, dari, somali og 

tigrinja med informasjon om koronaviruset og råd fra helsemyndighetene.  

 

Informasjon om hjemmekarantene og isolasjon: Folkehelseinstituttet har lagt ut informasjon 

om hjemmekarantene og isolasjon på en rekke språk. Informasjonen kan lastes ned i PDF. 

 

Filmer om karantene og isolasjon ved koronavirus: Folkehelseinstituttets informasjon om 

hjemmekarantene og isolasjon fortalt på norsk, engelsk, fransk, arabisk, somali, urdu, tigrinja 

og tegnspråk. 

 

Nasjonalt kompetansesenter for flerkulturell opplæring har digitale læringsressurser. Flere av 

disse kan bidra til å styrke elevenes arbeid med grunnleggende ferdigheter. 

https://nafo.oslomet.no/nettressurser-og-informasjon-om-korona/  

Se spesielt matematikkvideoene som tar for seg temaene heltall, desimaltall, brøk, algebra, 

funksjoner, likninger, prosent, geometri og statistikk på norsk, arabisk, somali og tigrinja. Rett 

nok er disse på «ungdomsskolenivå», men for elever som må jobbe med grunnleggende 

ferdigheter i faget, kan de nok uansett være av interesse. 

 

Skolekassa er en lenkesamling med læringsressurser for minoritetsspråklige elever presentert 

på sju språk. Skolekassa har også lydstøtte sånn at det skal være enkelt å finne fram, også for 

elever med begrensede leseferdigheter.  

Her finner man både læringsressurser som ligger åpent, og ved Feide-innlogging. 

https://skolekassa.no/ 

 

  

https://www.morsmal.no/no/foreldresamarbeid/foreldre-norsk/9505-koronasmitten-informasjon-til-foreldre-pa-flere-sprak
https://www.nrk.no/n/?fbclid=IwAR2m1egKxgtY_5l693Kvbx0INjcPIzhcD1yFca5Pt6uV1eXnOMtd5-0flBE
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/?fbclid=IwAR33dLaBaBhDJMbmUtdxAIPDrgaS2MrQfUdN88iqyaj0NWZ2gZB-ex5A1z4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuArDsXNEjNLV95bgBpZfijDbZ35buTZy
https://nafo.oslomet.no/nettressurser-og-informasjon-om-korona/
https://skolekassa.no/
https://skolekassa.no/
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Informasjonsbrev til elever og foresatte om digital opplæring 
De videregående skolene har i dag mottatt et informasjonsbrev fra Trøndelag fylkeskommune 
som omhandler digital opplæring der målgruppen er elever og foresatte. 
Brevets innhold i stikkords form; 

• Ingen fraværsføring, men meld fra om sykdom 

• Manglende vurderingsgrunnlag 

• Gode råd om skolearbeidet hjemme 

• Skolens oppfølging av elevene 

• Datapakker til elevene uten nett-tilgang (inntil 10GB/mnd) 

• Personvern 
 
Informasjonsbrevet er sendt ut til alle elever og foresatte, samt lagt ut på skolens 
hjemmeside.  
 
Fortsatt stengte skoler 
Som sikkert de fleste allerede har fått med seg så vil skolene fortsatt være stengt – i første 
omgang til over påske/2.påskedag. 
Mer om info om både stengte skoler og hele situasjonen rundt Koronakrisen vil bli gitt i 
fellesmøtet torsdag 26/3. 


