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Informasjon nr.20 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 30.03.2020  

  

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

Gjennomføring av YFF – «ny» oppstart 
Kriseberedskapsgruppa i Trøndelag har vært i dialog med Fylkeslegen og drøftet spesielt 
spørsmål rundt mulighetene for å gjennomføre YFF. 
 
Fylkeslegen uttaler følgende: 
«Å stenge skolene har tatt bort arenaer for smittespredning. Det er ikke ellers noen grunn til å 
ikke drive undervisning. Tvert imot bør det være et mål å finne måter å undervise på som ikke 
øker smittepresset. Jeg mener det klart må være forsvarlig å gjennomføre praksis på yrkesfag 
– utenfor skolene. Generelle råd om hygiene og avstand må selvsagt gjelde.  Et unntak er 
elever med praksis i helseinstitusjoner. Der må særlige vurderinger gjøres.» 
 
I tråd med Fylkeslegen sin anbefaling gis nå skolene derfor anledning til å starte opp med YFF 
igjen hvis behov/om det er mulig, og bransjen/bedriften er villig til å ta imot elevene.  
 
Rektor har fått tilbakemelding om at mesteparten av planlagt YFF-periode for Orkdal vgs sitt 
vedkommende (HO, KP, SA) allerede var gjennomført da skolen ble stengt. Vi må derfor tenke 
nøye gjennom saken før vi beslutter hva vi gjør videre.  
 
Det er sikkert mange «for og imot» når det gjelder en ekstra YFF-periode. Rektor ser 
viktigheten med tanke på å holde elevene i gang/motivasjon, sikre vurderingsgrunnlag og - 
ikke minst - formidling av elever til læreplasser.  
Samtidig vil dette kreve betydelig planlegging og smidighet av både elever, lærere og 
bedrifter.  
 
Ber derfor om at ovennevnte drøftes i klasseforumsmøter og med faglederne før man evt 
setter i gang planleggingsprosess. 

Undervisningsopplegg og felles aktiviteter etter påske 
Som nevnt i Infobrev nr.19, så kommer det en avklaring rundt fortsatt stenging eller (delvis) 
åpning av skolene onsdag 08.april. Uansett hva resultatet blir så må vi være forberedt. 
Rektor ønsker derfor å utfordre alle ansatte på scenariet der skolen fortsatt skal være stengt. 
 
Har dere ideer om gjennomføring av f.eks; 

• felles aktiviteter som kan gjennomføres på samme eller på tvers av trinn 

• fagdager 

• folkehelse og livsmestring 

• demokrati og medborgerskap 

• bærekraftig utvikling 

• mv 
 
Kom med innspill enten til din fagleder eller rektor, vi tar med innspillene når vi sammen 
planlegger «tiden etter påske».  


