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Informasjon nr.27 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 15.04.2020  

  

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

Skoleåpning – litt info om situasjonen 

Mandag 27/4 åpner de videregående skolene for yrkesfagelever på Vg2 og elever på Vg3 som 

følger yrkesfaglig løp i skole. Dette er en del av den gradvise åpningen regjeringen bestemte 

rett før påske.  

Helt konkret skal elevene få opplæring i programfagene på skolen/verksted/øvingsrom. 

Opplæring i fellesfagene vil fortsette som i dag, dvs hjemmefra i det digitale klasserommet.  

Men; for at vi skal kunne åpne skolen må det være forsvarlig med tanke på smitte. 

Smitteverntiltak skal tilpasses slik at det blir helt trygt å komme tilbake til skolen. 

Pt venter vi på en veileder fra nasjonale myndigheter som skal si noe om: 

• Når elever og ansatte kan eller ikke kan være på skolen  

• Hygienetiltak   

• Redusert kontakthyppighet mellom personer 

Det vil være unntak for elever i risikogruppene og for elever som lever sammen med 

familiemedlemmer i en risikogruppe. Disse elevene skal fortsatt ha digitalundervisning. 

Ansatte i samme situasjon vil også måtte fortsette å jobbe hjemmefra. 

For alle andre elever ut over de ovennevnte, så skal opplæringen fortsatt gjennomføres 

digitalt.  

Trøndelag fylkeskommune - som skoleeier - samarbeider med de andre fylkeskommunene om 

å komme med innspill til veilederen nevnt ovenfor. Hensikten med en slik veileder er at 

skoleeier, ansatte, elever og foresatte skal få tydelige retningslinjer på hvordan man skal 

forholde seg når skolen åpner. 

Trøndelag fylkeskommune kommer også til å gjøre nødvendige avklaringer regionalt med 

fylkeslegen og kommuneoverlegen – Orkdal vgs har allerede opprettet kontakt med 

sistnevnte. 

Her er noen andre utfordringer som det jobbes med pt 

• Eksamen: Planlegging av eksamensperioden, både for elever og privatister. Vi venter 

på endelig avklaring fra nasjonale myndigheter på om det blir ikke-skriftlig 

eleveksamen eller ikke.  

På grunn av smitteverntiltakene må vi ved en evt eksamensperiode ha mange flere 

eksamensvakter (!) og mer eksamensareal, jfr ROS-analysen. 

• Skoleskyss: Vi har kontakt med AtB om hvordan skoleskyssordningen blir når skolen 

må gradvis åpnes. 
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• Flere elever tilbake på skolen: Skoleeier vurderer om vi kan åpne opp for opplæring 

på skolen for enkelte andre elevgrupper enn de som allerede er beskrevet. Dette 

gjelder blant annet idrettsaktivitet i de to praktiske fagene aktivitetslære og 

toppidrett, som da kan gjennomføres utenfor skolens arealer.  

Slike vurderinger gjelder også for noen andre fag. Man kan imidlertid ikke gå på tvers 

av det som nasjonale myndigheter har bestemt. 

• Krav om timetall: Skoleeier jobber med å få avklart hvordan krav til timetall med 

opplæring skal føres på kompetansebevis/vitnemål.  

• Regjeringen har sagt at det vil bli en gradvis åpning av skolene, men vi vet ikke når 

og heller ikke om de videregående skolene åpner fullt inneværende skoleår.  

 

Det er innkalt til rektormøte fk fredag. Regner med å få vite mer om de ovennevnte punktene 

da, og denne informasjonen vil bli tatt inn i Infobrevet som sendes ut fredag ettermiddag/ 

kveld. 

 

FN-sambandet - læringsressurser 
FN-sambandet tilbyr en rekke filmer som kan brukes i undervisningssammenheng. Filmene 
med tilhørende arbeidsoppgaver skal stimulere elever til faglig nysgjerrighet rundt temaene 
fattigdom, bærekraftig utvikling og ulikhet i verden i dag.  
 
FN-sambandet har også laget en samleside med heldigitale undervisningsopplegg og 
undervisningsressurser. Flere av oppleggene er tverrfaglige, og tilpasset fagfornyelsen og de 
tre tverrfaglige temaene.  
 
Verdens vaksinasjonsuke markeres 24. - 30. april og skal gjøre folk oppmerksomme på 
viktigheten av å vaksinere seg selv og barna sine. Årets tema, ''Protected 
Together", oppfordrer alle til å bidra i kampen for økt immunisering. FNs bærekraftsmål 
nummer 3 - som handler om god helse - jobber for å sikre at alle har tilgang til vaksiner av høy 
kvalitet.  

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.us16.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D1ef2135a7016ab48b386f73da%26id%3D3130cf7315%26e%3D1b3274af6c&data=02%7C01%7Cpostmottak.orkdalvgs%40trondelagfylke.no%7C3c771ae31758401c941108d7e137b413%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C0%7C637225501679567554&sdata=o%2BzyUdyFHzKcl317i8Qhx1Ja9uZEOBxpC5O9Rmryjmc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.us16.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D1ef2135a7016ab48b386f73da%26id%3Ddd7ce05bc4%26e%3D1b3274af6c&data=02%7C01%7Cpostmottak.orkdalvgs%40trondelagfylke.no%7C3c771ae31758401c941108d7e137b413%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C0%7C637225501679577512&sdata=9Z%2BuntkoJBy9TY3oSQry%2B1yY%2FgBnoGF%2BfFq5%2FUvVVBM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.us16.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D1ef2135a7016ab48b386f73da%26id%3Ddd7ce05bc4%26e%3D1b3274af6c&data=02%7C01%7Cpostmottak.orkdalvgs%40trondelagfylke.no%7C3c771ae31758401c941108d7e137b413%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C0%7C637225501679577512&sdata=9Z%2BuntkoJBy9TY3oSQry%2B1yY%2FgBnoGF%2BfFq5%2FUvVVBM%3D&reserved=0
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