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Informasjon nr.26 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 14.04.2020  

  

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

Da er påskeferien over, en periode som for de aller fleste nok er benyttet til å lade batteriene 
og fylle opp med positiv energi. 

Vi skal nå ta fatt på «2. periode» av heldigital undervisning. Periodens varighet vil selvsagt 
være avhengig av mange ting, vi får bare smøre oss med tålmodighet og gjøre det beste ut av 
situasjonen. 

Statens lånekasse for utdanning 

Mange studenter og elever har mistet inntekt fra deltidsjobber som følge av 
koronasituasjonen. Lånekassen jobber med tiltak for å hjelpe elever og studenter som er i en 
vanskelig økonomisk situasjon. I den sammenheng ber Lånekassen om at lærestedene 
veileder elever og studenter som har spørsmål om tiltakene, og de som trenger hjelp i 
søknadsprosessene.   

Regjeringen har lagt frem tre forslag til tiltak gjennom Lånekassen: 

• Lånekassen utbetaler resten av studiestøtten for semesteret i april 

• Fristen for å søke lån og stipend for vårsemesteret 2020 er utvidet til 15. april 

• Studenter som har mistet inntekt kan søke om å få et tilleggslån på 26 000 kroner. 
Søknaden åpner i mai. 

 
Les mer om tiltakene her 
 
Hvis kontaktlærere/faglærere kjenner til elever som trenger veiledning, ta kontakt med 
Elevtjenesten v/Morten S. 

Organisering av skoledagen uke 17 og 18, fagskriving, fastsetting av standpunktkarakterer 

Med referanse til tidligere Infobrev og fellesmøter har ledergruppa sett på mulighetene for å 
organisere skoledagen litt annerledes, fastsatt nye datoer for fagskriving, samt besluttet 
tidspunkt/dato for fastsetting av standpunktkarakterer. 

Ila inneværende uke - senest torsdag 16/4 - vil det bli sendt ut informasjon med kommentarer 
om følgende; 

• I uke 17 og 18 kommer skoledagen til å bli delt inn i bolker med 2-3 fag pr dag, og nye 
timeplaner vil bli utsendt. 
Her vil det sikkert oppstå diverse utfordringer, og endringer/justeringer kan derfor bli 
nødvendig underveis. Derfor vil faglederne følge opp sine lærere og elevgrupper 
veldig tett disse to ukene. 
En slik type organisering vil gi oss meget verdifull erfaring på veien bl.a inn mot 
Fagfornyelsen. 

• I samme utsending vil det også finnes en revidert plan for fagskriving med nye datoer, 

dette er blitt mulig iom avlysning av de skriftlige eksamenene i videregående skole. 

• Dato for fastsetting av standpunktkarakterer vil i tillegg bli offentliggjort. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flanekassen.no%2Fnb-NO%2Faktuell-kundeinformasjon%2Fstipend-og-lan%2Fkorona%2Flanekassen-og-den-okonomiske-krisepakken-%2F&data=02%7C01%7Cpostmottak.orkdalvgs%40trondelagfylke.no%7C00fbdd69e17a4016063c08d7daed6c8f%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C0%7C637218585647898886&sdata=j5i5khUMxnP4A3%2FLgZw32Um6dQc20QY%2FnCY0%2FEbLgo0%3D&reserved=0
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Fellesmøte 23/4 

I opprinnelig møteplan er det satt opp fellesmøte torsdag 16/4.  

Dette møtet utsettes til torsdag 23/4, og møtetid torsdag 16/4 kan benyttes til klubbmøter 

for de lokale organisasjonene.  

I fellesmøte 23/4 kan vi (sannsynligvis) gi mer informasjon om eksamen (P/M), aktivitetsplan 
framover (mai/juni), skoletilbud/timeplaner/personalbehov kommende skoleår, mv. 


