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Informasjon nr.17 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 25.03.2020  

  

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

 
Skoleeier tilbyr online sertifiseringskurs i Karriereverktøy (tidligere Wie) 
Koronasituasjonen har aktualisert behovet for økt kompetanse i bruk av digitale 
kartleggingsverktøy i karriereveiledning. Skoleeier ønsker å legge til rette for et 
bedriftsinternt kvalitets- og kompetanseløft i digital karriereveiledning ved de videregående 
skolene i Trøndelag våren 2020. Etter anbefaling fra Karrieresenteret i Trøndelag har skoleeier 
valgt å satse på verktøyet Karriereverktøy (tidligere kalt Wie) – Norges mest brukte plattform 
for digital karriereveiledning.  
 
Skoleeier har i samarbeid med Arne Svendsrud i Karriereverktøy skreddersydd et online 
sertifiseringskurs i Karriereverktøy. Det opprinnelige fysiske 2-dagerskurset er blitt til et 
moduloppbygd kurs som skal gjennomføres på Skype. Kurset inneholder 4 moduler à 2,5 
timer, fordelt på 4 dager. Onlineversjonen av kurset gir skoleeier mulighet til å tilby et 
likeverdig tilbud om sertifisering til karriereveiledere/rådgivere på alle videregående skoler i 
Trøndelag våren 2020.  
 
Så langt er det planlagt kurs for totalt 50 kursdeltakere fordelt på to kursgrupper. Kursene er 
planlagt gjennomført i april/mai. 
 
Målgruppen for kurset er fortrinnsvis karriereveiledere/rådgivere, og begge de planlagte 
kursene ser nå allerede ut til å være fulltegnet. 
 
Ledergruppen ved Orkdal vgs ser imidlertid kursinnholdet som veldig viktig og relevant også 
for alle lærere. Vi vil derfor kartlegge om det er behov og motivasjon blant våre lærere til å 
gjennomføre tilsvarende kurs. 
 
Hvis ovennevnte er av interesse, ta kontakt med rektor og du vil få vite mer om 
kursinnholdet. 

Føringer av merknader – elever som ikke møter som avtalt eller ikke leverer arbeid 
Ordensreglementet gjelder, selv om skoledagen nå er digital.  
Det betyr at det skal føres merknader og det skal settes standpunktkarakter i orden og atferd. 
 
Udir har også påpekt ovennevnte, noe som betyr at merknader skal benyttes til å; 

• markere at elevene ikke gjør pålagt arbeid og dermed unndrar seg 
vurderingssituasjoner. 

• markere at elevene ikke svarer på henvendelser eller lar være å følge opp elevrollen 
ved å gjøre seg tilgjengelig for kontakt med lærer i eget læringsarbeid.  

 
Rektor ønsker imidlertid å understreke at her må det utøves skjønn. Elever har ulike hjemme 
og arbeidsforhold, og individuell tilpasning er viktigere noen gang. Tett dialog med 
Elevtjenesten er derfor helt nødvendig før man gjør den endelige vurderingen. 
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Alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst 
Avlysningen betyr at elever og lærere har mulighet til å jobbe med lærestoffet i et lengre 
tidsrom enn det som opprinnelig var planlagt. Dermed kan også arbeidsmengde fordeles over 
lengre tid før fastsetting av standpunktkarakter. 
Pt foreligger det ikke avklaring om privatist-, muntlige og/eller praktiske eksamener vil gå som 
planlagt, avgjørelse vil bli tatt rett over påske. 
 
Les mer om avlysningen på denne linken; https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/alle-
eksamener-for-10.-trinn-og-alle-skriftlige-eksamener-for-videregaende-skole-er-
avlyst/id2694883/ 

Krisepakke fra Regjeringen – tilgang til litteratur 
Trøndelag fylkeskommune har fått tildelt NOK 1.748.000,- til innkjøp av e-bøker i krisepakke 
fra Regjeringen og Nasjonalbiblioteket. 
 
Fylkesbiblioteket skal sammen med kommunene arbeide for best mulig bruk og effekt av 
midlene.  
 
Alle lærere og elever får tilgang til hele Nasjonalbibliotekets digitale samling fram til 
sommeren via Feide. 
  
Pressemelding om saken kan leses på denne linken: 
https://bibliotekutvikling.no/2020/03/23/krisepakke-fra-regjeringen-og-nasjonalbiblioteket/ 
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