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Informasjon nr.29 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 17.04.2020  

  

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

Bruk av kalender i Canvas 

Rektor har mottatt henvendelser fra både elever og lærere vedr ulik bruk av kalender-
funksjonen i Canvas. Flere sier de går glipp av informasjon og det blir kaotisk når informasjon 
blir lagt ut på ulike steder i Canvas. 
Rektor ber derfor om at alle fra nå av benytter kalenderen i Canvas til å sende ut beskjeder 
om oppgaver, innleveringer, videokonferanser mv.  

Åpning av skolen – møte med Kommuneoverlegen i Orkland 

Rektor har i dag vært i møte med Kommuneoverlege i Orkland Jimmy Wikell. Tema var 

smittevern både når det gjelder åpningen for Vg2 YF, og en evt gradvis åpning for flere. 

Det er masse ting å hensynta ved åpningen av skolen, både når det gjelder undervisning, 

sanitærforhold/renhold/hygiene, kantine, transport mv.  

Vi kan ha tusenvis av gode planer og veiledere, det avgjørende er imidlertid at målgruppene 

skjønner, aksepterer og følger retningslinjene. Derfor vil Wikell delta når vi samler ansatte 

ifbm åpningen for Vg2 YF neste fredag, dette for å være 100% sikre på at elevene får 

nødvendig informasjon før oppstart. 

De ansatte som deltar i denne første runden har allerede fått egen innkalling, vi kommer til å 

følge opp med nye samlinger etter hvert som evt skolen åpnes mer og mer.      

Litt info fra dagens rektormøte 

• Smittevernsveilederen knyttet til åpning av skolene kommer mandag 20/4 
o Kantinedrift blir også omtalt i veilederen 

• Endelig avklaring rundt P/M eksamen er også lovt innen mandag 20/4 

• Videre åpning av skolen baserer seg på hvordan 1.del av åpningen blir. Det som er 

antydet DERSOM en videre åpning ut over Vg2 YF blir gjennomført; Vg3 ST og Påbygg 

først, deretter Vg2 ST, Vg1 ST Vg1 YF 

• Vi klarer uansett ikke å fylle opp timetallet elevene egentlig skal ha, men må gjøre det 

beste ut av situasjonen 

• Det viktigste er å sikre standpunktvurdering 

• Nettsak vedr russefeiring i Trøndelag: https://trondelagfylke.no/russ2020 

• Nytt informasjonsskriv fra TrFk til elever og foresatte sendes ut i neste uke (17) 
 

Til slutt en oppfordring om å feriere i Norge i sommer, ikke dra på kamelferie i hvert fall…. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=2SACLateGjM 
 

 

Ha ei flott helg! 
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