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Informasjon nr.3 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 05.03.2020  

  

Infor masjon  om hvordan sko len  forholder  seg t i l  Koronavirus (covid  19)  
 
Det er nå påvist Koronasmitte i Trøndelag. Enkelte skoler har også gitt melding om at elever er satt i 

karantene i påvente av prøvesvar.  

Folkehelseinstituttet har onsdag fått bekreftet at totalt 56 personer i Norge har fått påvist Koronavirus. 

Alle tilfellene kan knyttes til utbrudd i utlandet. Helsemyndighetene venter at smittespredningen kan 

gå over i en ny fase, der man får smittespredning i Norge uten at man klarer å knytte alle smittede til et 

kjent utbruddsområde. 

Folkehelseinstituttet opplyser at det i en slik fase kan bli aktuelt med nye og mer inngripende tiltak for 

å hindre ytterligere smittespredning. 

Dette understreker betydningen av at også vi ved Orkdal vgs må ha en gjennomgang av hvilke 

utfordringer som kan oppstå for skoledriften om alvorlige hendelser rammer lokalsamfunnet og 

dermed skolen - herunder et stort antall smittede og berørte av Koronaviruset. 

 

Midlertidig endring i dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner: Egenmelding er nå 

gyldig dokumentasjon 

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert 

fraværet. Foreldre til elever under 18 år og elever som er myndige, kan nå selv skrive egenmelding. 

Unntaket fra fraværsreglene gjelder fra 4. mars 2020.  

Endringen gjelder både for fraværsgrensen i videregående, og for føring av fravær på vitnemål og 

kompetansebevis i grunnskolen og videregående. 

Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, bl.a med Koronaviruset. 

Helsedirektoratet har derfor bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på 

fravær av helsemessige grunner. 

Føringene for fraværsgrensen for øvrig er uendret. Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntaket 

fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut skoleåret 2019/2020. Fra skolestart høsten 2020 vil 

de vanlige kravene til dokumentasjon igjen være gjeldende. 

I forhold til bruk av fraværskoder i Everyday, så betyr det at fravær av helsemessige grunner som er 

dokumentert med egenmelding fra foreldre til elev under 18 år eller elev som er myndig, fra og med i 

går registreres med fraværsårsak «Dokumentert». Fraværet vil da unntas fraværsgrensa, men kommer 

på vitnemålet. Dette følger direkte av den midlertidige forskriftsendringen fra KD. 

 

Her er link til de midlertidige endringene i fraværsreglementet (legges også ut på skolens  

hjemmeside); 

https://www.trondelagfylke.no/nyhetsarkiv/midlertidig-endring-ikke-ga-til-lege-for-sykmelding/ 
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