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Informasjon nr.25 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 08.04.2020  

  

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

Åpne eller stengte skoler etter påske? 

Regjeringen gjennomførte pressekonferanse i går. Den viktigste nyheten for vår del var at den 
videregående skolen åpner 27.april for de elevene som skal ut i lære neste år. Dette betyr at 
skolen skal åpnes for elever på yrkesfag Vg2 og Vg3.  
Sitat fra regjeringens nettsider: 
 

27. april: Skolene åpner for 1. – 4. trinn i grunnskolen. Skolefritidsordningen åpner 
også.  Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole 
og yrkesfagelever på VG2. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en 
smittevernfaglig forsvarlig måte. 
 
Det vil bli laget en veileder og kompetanseopplegg slik at skoleeier og ansatte får 
tydelige, konkrete råd om hvordan de skal forholde seg. Det blir unntak for barn i 
risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i 
risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få 
fjernundervisning. 

 
PS! KD har i dag presisert at ordningen for Vg2 og Vg3 yrkesfag skal leses som at verkstedene 
(programfag) skal åpnes. 
Kommer derfor tilbake med mer informasjon når det foreligger klare retningslinjer og veileder 
for hvordan dette er tenkt gjennomført ift smittevernhensyn, denne skal visstnok være klar 
innen den 16.april. 
 
Uansett; vi fortsetter slik vi har gjort de siste ukene, også etter påske. Så får vi se hva som 
skjer utover april måned. 
 
Kommer også tilbake med informasjon om endringer i aktivitetsplaner, eksamen, 
fellesopplegg mv når påskepynten er ryddet bort. 
 
LENKER: 
Lenke til regjeringens nettsider: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Vil-apne-samfunnet-
gradvis-og-kontrollert/id2697060/ 
 
Her er lenke til ekspertgruppen sin rapport. Regjeringen har ikke fulgt alle rådene: 
 
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-
krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger/Tiltak%20på%20skole-
%20og%20barnehageområdet%20under%20koronautbruddet%20våren%202020.pdf/_/attac
hment/inline/1811d255-4e8d-4c8f-8433-
c97c002df1c0:85099ff1d203787e87babbacfda6ee4bddfc9658/Tiltak%20på%20skole-
%20og%20barnehageområdet%20under%20koronautbruddet%20våren%202020.pdf 
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Nettundervisning og Zoom – meget viktig informasjon 

Nedenfor følger meget viktig informasjon fra IKT Trøndelag fylkeskommune! 

__________ 

Takk til alle som med omstillingsevne og godt pågangsmot bidrar til å gi elevene 

fjernundervisning! 

Trøndelag fylkeskommune har et stort ansvar når det gjelder hva vi ber elevene delta på. Det 

finnes mange ulike program og apper som er brukervennlige og praktiske, men ikke alle 

ivaretar informasjonssikkerhet og personvern godt nok. 

Tidligere har vi oppfordret til å bruke de godkjente kanalene som vi har oversikt over og 

avtaler med. Dette er Canvas og Skype. 

Det betyr at det ikke er lov å benytte andre kanaler som for eksempel Zoom, Snap og 

Facebook eller tilsvarende. Vi har Canvas og Skype som skal kunne dekke behovet for 

fjernundervisning. Dette gjelder også andre merkantile stillinger. 

Ulike kanaler har ulike utfordringer, innstillingsproblematikk og sårbarheter. I tillegg kommer 

risiko ved brukerfeil både av elever og lærere. 

Nå som fjernundervisning har blitt den nye "normaltilstanden" i en lengre periode, er det 

viktig at det ikke blir for mange plattformer som må sikres. Trøndelag fylkeskommune skal til 

enhver tid oppfylle strenge krav til sikkerhet og brukernes rettigheter.  

Skulle du bli invitert inn i et eksternt Zoom-møte, så avvis dette med henvisning til 

sikkerhetsvurderinger i trøndelag fylke. 

Har du Zoom klientprogramvare installert på din pc. Avinstaller dette umiddelbart da dette 

kan lekke ditt passord til eksterne. 

Dersom du trenger opplæring eller har praktiske spørsmål knyttet til bruk av Canvas ta 

kontakt med LMS-hjelp lms-hjelp@trondelagfylke.no, gjelder det hjelp til avinstallering eller 

Skype, ta kontakt med ikt-hjelp@trondelagfylke.no ,tlf 74 17 40 40 etter påske. 

For spørsmål om personvern, ta kontakt med personvernombudet på e-post: 

personvernombudet@trondelagfylke.no 

Med vennlig hilsen 

Personvernombud, Informasjonssikkerhetsrådgiver, IKT og utdanning. 

__________ 

 

Fortsatt God Påske til alle! 
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