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Informasjon nr.28 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 16.04.2020  

  

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

Ny organisering av skoledagen 

Viser til Infobrev nr.26 der sak vedr ny organisering av skoledagen var omtalt. 
Etter det rektor erfarer så fungerer dagens timeplaner helt greit og de fleste har allerede 
planlagt kommende uke.  
Rektor er helt enig at timeplaner må være forutsigbare for både lærere og elever, og at en 
endring med mer bolking av fag allerede fra uke 17 kom litt brått på.  

Derfor så utsetter vi, og gjennomfører opplegget i uke 18 og 19 - i stedet for uke 17 og 18. 
Håper dette er en ok løsning for alle, og at vi etterkant kan ta med oss verdifulle erfaringer 
videre. 

Som kjent så legger vi nå opp til at Vg2 YF skal ha undervisning på skolen i programfag fra uke 
18. Dette vil også bli lagt inn i timeplanene når vi får avklart praktiske forhold rundt 
smittevernsregler, hygiene, busstransport, areal mv. 

Informasjon om timeplaner for uke 18 og 19 med kommentarer blir utsendt ila fredag 17/4. 
Og skulle det være noen åpenbare ting som må endres, så ordner vi selvsagt det i samarbeid 
med aktuell(e) kontaktlærer(e)! 

Likevel - og med bakgrunn i værvarselet (!) – så oppfordrer rektor alle kontaktlærere og 
faglærere til å legge inn aktivitetsdag for «sine» elever kommende uke (f.eks to halvdager 
mandag/tirsdag?).  
Tror både elever og lærere har godt av en utedag når vi endelig har sett sola igjen på YR.no 

Vedr åpning for flere elever/fag ut over YF Vg2/Vg3 programfag 

Trøndelag fylkeskommune har forespurt Fylkesmannen om mulighetene for å åpne for flere 

elever/fag fom 27/4. Henvendelsen gikk på fag innen IDR.  

Svaret fra Fylkesmannen er følgende; 

"Når det gjelder elever på idrettsfag er det per i dag ikke åpnet for at elever i vgs kan få 

undervisning på skolen, eller at det åpnes for «fysisk» opplæring i regi av skolen, slik at lærere 

kan skaffe seg tilstrekkelig vurderingsgrunnlag i de praktisk/estetiske fagene. Dette vil kunne 

gjelde mange elever (også MDD) og vi får bare avvente om gjenåpning kommer såpass tidlig 

at en kan skaffe seg nødvendig vurderingsgrunnlag da. Vi har også sendt denne 

problemstillingen videre til Udir og gir beskjed dersom de ikke er enige i vår tolking. 

Informerer i så fall!" 

  

http://www.yr.no/
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For ansatte som er interessert i revy – Humorfestivalen i Heim 

Skolen har mottatt en invitasjon fra Humorfestivalen i Heim rettet til interesserte ansatte ved 

Orkdal vgs (vet ikke om vi har aktuelle kandidater/interesserte, men sender den ut uansett); 

__________ 

«Etter at Humorfestivalen først ble avlyst, er det nå bestemt at det blir en digital versjon 
lørdag 6. juni 2020 kl. 20:00. 
Dermed har vi gleden av å invitere revy- og teaterlag i Midt-Norge til Humorfestivalen i Heim 
og Midt-Norsk mesterskap i revy. 

Invitasjonen finner du på humorheim.no/info 
Der ligger det nødvendig informasjon, påmeldingsskjema og mulighet for å laste opp videoer» 
__________ 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fhumorheim.no%2Finfo&data=02%7C01%7Cpostmottak.orkdalvgs%40trondelagfylke.no%7Ce08d0f6ec3e74043ea2608d7e180dc94%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C1%7C637225815900584594&sdata=oFe647FbYze53XAAPMHLWxpKQ6qY0HTKKrlFalM2xew%3D&reserved=0

