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Informasjon nr.24 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 03.04.2020  

  

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

Her er nest siste infobrev før påska slår inn for fullt.  
Tar sikte på å sende ut siste Infobrev onsdag 08.april - etter avklaring om skolen fortsatt skal 
holdes stengt eller åpnes rett etter påske. 
_______ 

Påskehilsen fra Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen 

https://www.yammer.com/trondelagfylke.no/threads/619758284513280 

 

Påskehilsen fra Fylkesdirektør for utdanning Vegard Iversen 

Skolene har nå vært stengt i tre uker. Vi har opplevd en arbeidssituasjon som ingen kunne 

forutse. Vi jobber fra frokostbordet, peisestua og sofaen. Noen er alene hjemme, mens andre 

har barn som skal følges opp midt under en videokonferanse med elever.  En del av oss er 

drevne med datateknologi, mens andre har det vi kan beskrive som en bratt læringskurve. 

Vi har alle et felles mål: Elevene våre skal gjennomføre dette skoleåret på best mulig vis. Vi 

skal gjøre alt vi kan for å gi dem sluttkompetanse. Dette krever at vi på alle nivå greier å holde 

fokus. Med alle mener jeg både vi som jobber i fylkesadministrasjonen, og ikke minst 

skoleledere, lærere og alle andre ansatte. 

Disse tre ukene har vært annerledes enn alt jeg har opplevd i mitt arbeidsliv. I et nettmøte for 
noen dager siden hørte jeg en lærer fortelle at det nesten føles som å være nyutdannet igjen. 
Dette er en god beskrivelse. Det jeg husker aller best fra da jeg var nyutdannet lærer, var at 
det var mye arbeid. Jeg husker også at jeg lærte mye, og at læringskurven var bratt. Det var 
arbeidskrevende, lærerikt og artig på en gang. 
Vi lærer mye gjennom kriser. Det gjelder også for denne. På tre uker har vi alle fått en høyere 

digital kompetanse. Vi har også lært å ta i bruk den pedagogiske kompetansen vår på nye 

plattformer. Når krisen er over, må vi ta vare på denne nye kompetansen og videreforedle 

den. Har vi for eksempel lært noe som kan bidra til å øke kvaliteten i opplæringa? Har vi lært 

noe som kan forenkle arbeidshverdagen vår? Vi skal ikke se bort ifra at det er slik. Derfor må 

vi bruke tid på å finne ut hva vi skal ta med oss videre. 

I går var det møte i hovedutvalg for utdanning. Jeg deltok i møtet og gjorde rede for 
situasjonen for vår sektor. Vi får ros og gode tilbakemeldinger fra politikerne. Jeg lovte å 
bringe videre denne rosen, og det er vel fortjent! 
Påska blir annerledes for de fleste av oss. Det blir uansett godt med noen fridager nå. Vi 

trenger det etter tre uker som “nyutdannede arbeidstakere”. 

Jeg ønsker alle ansatte ei riktig god påske. 

Vegard Iversen 

fylkesdirektør for utdanning 

https://www.yammer.com/trondelagfylke.no/threads/619758284513280
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Elever med lese- og skrivevansker 

Elever med lese- og skrivevansker har en ekstra utfordring i disse dager med bla. skriftlige 

innleveringer. Det kan derfor være nyttig å bruke video-/lydsamtaler når det er mulig.  

Alle elever har fått tilgang til lese- og skriveverktøyene CD-ord og IntoWords ut skoleåret. Les 

mer om det her:  

https://www.yammer.com/trondelagfylke.no/threads/618278174113792  

Støtteverktøy som Lingdys er ikke tilgjengelig for elevene i prøvemodus (Lockdown Browser) i 

Canvas. 

PP-tjenesten og skolens Elevtjeneste er for øvrig tilgjengelig for råd og veiledning både for 

elever og lærere. 

Åpne eller stengte skoler etter påske? 

I skrivende stund vet ingen om de videregående skolene åpner eller fortsatt er stengt etter 

påske. Regjeringen kommer med informasjon om dette onsdag 8.april. Beslutningen vil delvis 

være basert på ekspertutvalgets rapport.  

Sitat fra regjeringens nettsider signert kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby: 

«Regjeringen styrker beslutningsgrunnlaget når det gjelder tiltak for skoler og 

barnehager under koronautbruddet. – Vi har satt ned en ekspertgruppe som skal 

komme med en anbefaling om videre tiltak i barnehage og skole.» 

Les mer om ekspertgruppa her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ekspertgruppe-skal-

vurdere-tiltak-for-skoler-og-barnehager-under-koronakrisen/id2695604/ 

Dersom regjeringen ønsker å åpne skolene igjen, blir det fortsatt hver enkelt 
kommuneoverlege som tar den endelige avgjørelsen. 

Så derfor; det som er helt klart er at alt er uklart – helt til onsdag 08.april! 

Presentasjon fra fellesmøtet 03.april 

Presentasjonen fra fellesmøtet i dag 03.april finnes på SharePoint, her er link  

https://tronder.sharepoint.com/sites/felles-
ork/Skolens%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Ffelles%2Dork%2FSkolens%
20dokumenter%2F08%20Fellesm%C3%B8ter%20%2D%20presentasjoner%2F2019%2D2020&
viewid=992015a2%2D9c90%2D446a%2Da90f%2D77b680170d6b 

 

 

Ønsker alle ei riktig God Påske! 
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