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Informasjon nr.19 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 27.03.2020  

  

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

Møte i felles skoleutvalg 26/3-2020 
Onsdag 26/3 ble det avholdt konstituerende møte i felles skoleutvalg for Orkdal og Meldal 
vgs. Varaordfører i Orkland kommune - Are Hilstad - ble valgt som leder for perioden 2019-
2023. 
Les mer om hvem som sitter i skoleutvalget og hvilke saker som ble behandlet; 
 
https://web.trondelagfylke.no/meldal-videregaende-skole/nyhetsarkiv/skoletilbud-og-
elevtall-avgjores-i-april/ 
 

Rektormøte fredag 27/3  
Verdt å merke seg fra dagens rektormøte; 

• Det jobbes med løsning for å sende ut Informasjonsbrev til elever og foresatte fra 
Trøndelag fylkeskommune via Digipost – med utsendelse til skolene i forkant slik at 
ansatte også gjøres kjent med innholdet. 

• Det er opprettet en ny Yammergruppe SAM.Digital undervisning – alle pedagoger er 
lagt til i gruppa og kan dele undervisningsopplegg. Her er lenke;  
https://tronder.sharepoint.com/sites/samdigitalundervisning/Delte%20dokumenter/
Forms/AllItems.aspx?viewid=931388a1%2D0bef%2D471d%2Daac2%2D5508620f282c
&id=%2Fsites%2Fsamdigitalundervisning%2FDelte%20dokumenter%2FDigitale%20un
dervisningsopplegg 

• Det er fortsatt helt uaktuelt å gjennomføre permitteringer av ansatte i Trøndelag 
fylkeskommune. 

• Det er ventet en avgjørelse onsdag 08.april om skolene skal fortsatt skal holde 
stengt/delvis åpnes/åpnes fullt etter påske. 

• Trøndelag fylkeskommune presser på for å få en avgjørelse før påske vedr P-
eksamener. 

 
NB! 
På bakgrunn av situasjonen rundt avlyste eksamener, kommer Orkdal vgs til å forskyve 
perioden for fagdager, frist for fastsetting av standpunktkarakterer mv. Vi avventer imidlertid 
oppdatering av aktivitetsplanen inntil endelig avklaring rundt hele eksamenssituasjonen 
foreligger. 
 

Riksteatret setter opp Gjengangere – søndag 29/3 
Riksteatret tilbyr gratisforestillingen GJENGANGERE av Henrik Ibsen søndag 29/3 kl.20:00.     
Se direkte på Facebook her  
 
Mer om Riksteatrets forestillinger mv på denne linken 
https://www.riksteatret.no/gjengangere 
  

https://web.trondelagfylke.no/meldal-videregaende-skole/nyhetsarkiv/skoletilbud-og-elevtall-avgjores-i-april/
https://web.trondelagfylke.no/meldal-videregaende-skole/nyhetsarkiv/skoletilbud-og-elevtall-avgjores-i-april/
https://tronder.sharepoint.com/sites/samdigitalundervisning/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?viewid=931388a1%2D0bef%2D471d%2Daac2%2D5508620f282c&id=%2Fsites%2Fsamdigitalundervisning%2FDelte%20dokumenter%2FDigitale%20undervisningsopplegg
https://tronder.sharepoint.com/sites/samdigitalundervisning/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?viewid=931388a1%2D0bef%2D471d%2Daac2%2D5508620f282c&id=%2Fsites%2Fsamdigitalundervisning%2FDelte%20dokumenter%2FDigitale%20undervisningsopplegg
https://tronder.sharepoint.com/sites/samdigitalundervisning/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?viewid=931388a1%2D0bef%2D471d%2Daac2%2D5508620f282c&id=%2Fsites%2Fsamdigitalundervisning%2FDelte%20dokumenter%2FDigitale%20undervisningsopplegg
https://tronder.sharepoint.com/sites/samdigitalundervisning/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?viewid=931388a1%2D0bef%2D471d%2Daac2%2D5508620f282c&id=%2Fsites%2Fsamdigitalundervisning%2FDelte%20dokumenter%2FDigitale%20undervisningsopplegg
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Friksteatret%2Fvideos%2F519368235447779%2F&data=02%7C01%7CPostmottak.orkdalvgs%40trondelagfylke.no%7C2f5df7c6d39241a0240808d7d23ae46f%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C0%7C637209022722588430&sdata=UauzYzD1GAffxwz4uLcU6ljNJWEVoHyLwXgyFKTVVqc%3D&reserved=0
https://www.riksteatret.no/gjengangere
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Barn og unges koronachat 
Orkland kommune har nå etablert en chattetjeneste for barn, unge og foresatte. Dette er et 
psykososialt tiltak der kommunen ønsker å komme i kontakt med sårbare barn, unge og 
familier så tidlig som mulig.  
 
https://www.orkland.kommune.no/koronachat.526810.no.html 
 
Åpningstid: alle hverdager mellom 09.00- 16.00 
 
Barn og unges koronatelefon 
Det er også mulig å ringe ved bekymringer eller spørsmål. På lik linje med chatten er dette et 
tilbud for barn, unge og foreldre/ foresatte.  
 
Telefon: 902 73 454 
 
Åpningstid: alle hverdager mellom 09.00- 16.00 
 
Både chatten og telefonen betjenes av ansatte ved Familiesenteret.  
 
Familiesenteret 
Familiesenteret opprettholder sin drift i så stor grad som mulig ut fra råd om smitteverntiltak. 
De bruker nå i stor grad videokonsultasjon, og tar imot og vurderer nye henvendelser, både 
skriftlig og muntlig.  
 
Telefon: 992 83 394  
 
Telefontid: alle hverdager mellom 09.00- 14.00 

Ovennevnte informasjon er lagt ut på skolens hjemmeside. 
 

Tiltak for å stimulere nærings- og samfunnsliv – Trøndelag fylkeskommune 
Som nevnt i fellesmøte 26/3 så er arbeidsgiver Trøndelag fylkeskommune veldig proaktiv og 
har allerede lagt fram en oversikt over mulige tiltak som skal bidra til å stimulere nærings- og 
samfunnsliv i tiden som kommer. 
Tiltakene ligger innenfor områdene Fylkesvei, Bygg og eiendom, Samferdsel, Kompetanse, 
Næringsområdet, og kunst/kultur/friluftsliv/folkehelse. 
 
Her vil de videregående skolene få en aktiv rolle, spesielt innenfor området Kompetanse – og 
forhåpentligvis for Orkdal vgs` vedkommende – innenfor området Bygg og eiendom. 
 
Les om tiltakene på de neste sidene av Infobrevet. 

https://www.orkland.kommune.no/koronachat.526810.no.html
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F E L L E S  D U G N A D  F O R  T R Ø N D E R S K  N Æ R I N G S L I V  
 
Koronapandemien har ført til en krevende markedssituasjon for næringslivet. Regjeringen har 
satt inn en rekke tiltakspakker for å unngå unødvendige oppsigelser og konkurser i 
levedyktige bedrifter som rammes av akutt inntektssvikt.  
 
Gjennom ordningen BIO Trøndelag 2020 (Bedriftsintern opplæring) kan småbedrifter og 
enkeltpersonsforetak søke om støtte til kompetanseheving for å møte omstillingsbehov som 
følge av koronasituasjonen. I 2020 prioriteres bransjer innenfor verdiskapingsstrategien som 
er spesielt rammet av koronasituasjonen. Eksempler på slike bransjer er 
opplevelsesnæringene herunder reiseliv, kulturnæringer og småskalamatprodusenter samt 
mat- og restaurantbransjen i Trøndelag.  
  
Ordningen BIO Trøndelag ble vedtatt av fylkesutvalget 24.03.20 og er søkbar allerede 
27.03.2020 via www.regionalforvaltning.no.  Det er utarbeidet egne retningslinjer til BIO 
Trøndelag 2020. Se pressemelding om ordningen her.  
 
Tilbydere av etter- og videreutdanning kan forberede seg på kunne tilby opplæringstiltak som 
svarer til bedriftenes opplæringsplaner. Hensikten med opplæringen er å styrke ansattes 
kompetanse som er nødvendig for at bedriften skal kunne gjennomføre nødvendig omstilling. 
Fagområder som prioriteres er digital kompetanseheving og markedskompetanse. Andre 
aktuelle fagområder kan blant annet være bedriftsledelse, forretningsmodellering1 og 
språkkunnskaper.   
Opplæringstiden for hver deltaker kan vare i inntil 26 uker. Det kan utbetales tilskudd som 
benyttes over en lengre periode enn 26 uker, dersom opplæringen er organisert slik at 
opplæringsperioden rullerer blant de ansatte. 
Hvis vi sammen klarer å mobilisere, veilede og tilby gode opplæringstiltak slik at relevante 
bedrifter får nyttiggjort seg av ordningen, så vil det komme hele Trøndelag til nytte. 
 

 
1 Forretningsmodellering handler om å forstå hvordan en bedrift skaper resultat gjennom å identifisere 

produkter/tjenester som skal selges, til hvilke kunder og til hvilke kostnader for å skape verdi til sine kunder og 

skaper resultater for bedriften. For småbedrifter handler det om å vite hva man skal selge og ikke, til hvilken 

pris og hvor mye man kan dra på seg av kostnader i prosessen. 
 

https://www.trondelagfylke.no/contentassets/b91afe6250b342e9b2d73dc270993796/vedtatte-versjon-14.12.2017-strategi-for-innovasjon-og-verdiskaping-for-trondelag-til-nett.pdf
https://opengov.360online.com/Meetings/trfkprod/Meetings/Details/864925?agendaItemId=206472
http://www.regionalforvaltning.no/
https://www.trondelagfylke.no/om-oss/fylkeskommunen/beredskap/aktuelt/millioner-til-tronderske-smabedrifter/
https://www.trondelagfylke.no/om-oss/fylkeskommunen/beredskap/aktuelt/millioner-til-tronderske-smabedrifter/
https://www.trondelagfylke.no/om-oss/fylkeskommunen/beredskap/aktuelt/millioner-til-tronderske-smabedrifter/
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