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Informasjon nr.21 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 31.03.2020  

  

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

Juks i forbindelse med innleveringer  
I forbindelse med elevinnleveringer så har det dukket opp noen spørsmål knyttet til juks eller 
forsøk på juks (juks = fusk). 

Opplæringsdirektøren har derfor bedt rektorene om å presisere hvordan slike tilfeller skal 
håndteres. 

I vedtatt Ordensreglement §5 for Orkdal vgs står følgende; 

«Elevene skal ikke (…) fuske eller forsøke å fuske på prøver eller innleveringer». 

Dette betyr da at; 

• dersom eleven jukset eller forsøkte å jukse i forbindelse med en planlagt 
vurderingssituasjon, har eleven ikke krav på en ny vurderingssituasjon. 

• dersom den manglende vurderingen av innleveringen gjør at faglærer ikke har 
tilstrekkelig vurderingsgrunnlag og eleven ikke har fått vist dette på annet vis, kan 
dette føre til at eleven ikke får standpunktkarakter i faget.  

• hvert enkelt tilfelle skal vurderes individuelt. 

Reaksjon på juks eller forsøk på juks skal altså håndteres etter vedtatt Ordensreglement og 
påvirker dermed den helhetlige vurderingen av elevens oppførselskarakter. 

Hvis faglæreren bestemmer seg for å ikke sette standpunktkarakter, så regnes det i denne 
sammenhengen ikke som en sanksjon, men som en konsekvens av at faglærer mangler 
vurderingsgrunnlag. 

Hvis noen har spørsmål til ovennevnte, ta kontakt med rektor. 

Kurstilbud i standpunktvurdering 2020  
Høgskolen i Innlandet har lagt ut et gratiskurs som skal hjelpe lærere i arbeidet med 
standpunktvurdering våren 2020, se: 
https://moodle.sell.no/?fbclid=IwAR0sZTsp_tHhA4KpVSnh33ZPK5NBzITCSnExNb6H0sDMVTE
eo_1dePoav2w 

Sketchup, to-/tredimensjonale figurer 
SketchUp er et modelleringsprogram hvor man kan konstruere to- og tredimensjonale figurer. 
Hovedhensikten med programmet er at det skal være et verktøy for design og konstruksjon 
av bygninger, men det kan også benyttes til andre formål, blant annet 
matematikkundervisning. 

Leverandøren av programmet Sketchup har gjort den webbaserte versjonen av programmet 
tilgjengelig for alle i videregående skole ut skoleåret. Her er link; 
https://www.sketchup.com/products/sketchup-for-schools 

https://moodle.sell.no/?fbclid=IwAR0sZTsp_tHhA4KpVSnh33ZPK5NBzITCSnExNb6H0sDMVTEeo_1dePoav2w
https://moodle.sell.no/?fbclid=IwAR0sZTsp_tHhA4KpVSnh33ZPK5NBzITCSnExNb6H0sDMVTEeo_1dePoav2w
https://www.sketchup.com/products/sketchup-for-schools


 

Orkdal vidaregåande skole 

Orkdalsvegen 340, 7300 Orkanger | Telefon: 74 17 56 70 | E-post: postmottak.orkdalvgs@trondelagfylke.no 

 

 

 
Utvidet frist for høring om vurdering og eksamen 
Høringen om endring i bestemmelser om vurdering, eksamen og eksamensordninger i 
læreplanene er forlenget. 

Ny høringsfrist er 21. april. 

Les mer på denne linken  https://hoering.udir.no/Hoering/v2/828 
 
 
________ 
 
Til slutt i dagens Infobrev, tydelighet og støtte til myndighetene kan gjøres på mange vis; 

https://www.youtube.com/watch?v=Ey5EP0djbm4 
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