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Informasjon nr.30 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 20.04.2020  

  

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

Veileder om smittevern for videregående skole kom i dag. Vi kommer til å ta en nærmere 
gjennomgang av den sammen med lærerne på Vg2 YF fk fredag – og sannsynligvis også knytte 
noen kommentarer til den på fellesmøtet fk torsdag. 

Rektor ber samtidig om at alle ansatte ved Orkdal vgs leser veilederen slik at man er 

forberedt ved en evt gradvis åpning for flere elever og ansatte. 

Merk at veilederen har henvisninger til muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. 

UDIR har sendt ut en presisering på dette i ettermiddag der de sier at henvisningene IKKE skal 

tolkes som at endelig beslutning er tatt ift M/P eleveksamen. Beslutningen i den saken er 

utsatt til senere i inneværende uke.  

Til kontaktlærere Vg2 YF, SA/KP/HO; ber om at dere sjekker ut om noen av «deres» elever 

kommer inn under «Når skal elever og ansatte møte på skolen?», dvs risikogruppe. Meld i så 

fra om dette når vi møtes på fredag. 

 

Her er veilederen; 
• Innledning  

• Skolenes samfunnsrolle  
• Smitteforebyggende tiltak  

o Syke personer skal ikke være på skolen  

o Når skal elever og ansatte møte på skolen?  

o Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen?  

o Når sykdom oppstår på skolen  

o Hva hvis en i husstanden til en elev/ansatt er syk  

o Hvis en i husstanden til en elev/ansatt har bekreftet covid-19  

o God hygiene  

o God hånd- og hostehygiene  

o Godt renhold  

o Redusert kontakt mellom personer  

o Smitteverntiltak i enkelte fag på ungdomstrinnet og i videregående opplæring  

o Yrkesfag i videregående opplæring  

• Smitteverntiltak under muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen  

• Spesielt for videregående skoler der elevene bor på internat  

• Er det noen ungdom og ansatte det må tas spesielle hensyn til?  

o Ungdom med kroniske sykdommer  

o Voksne (foresatte /ansatte)  

• Opplæring av ansatte og informasjon til foresatte  

o Samhandling med foresatte og foreldremøter  

• Sjekkliste for smittevern på ungdomsskoler og videregående skoler  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#nar-skal-elever-og-ansatte-mote-pa-skolen
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/innledning/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/skolenes-samfunnsrolle/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#syke-personer-skal-ikke-vare-pa-skolen
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#nar-skal-elever-og-ansatte-mote-pa-skolen
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#nar-skal-elever-og-ansatte-ikke-mote-pa-skolen
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#nar-sykdom-oppstar-pa-skolen
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#hva-hvis-en-i-husstanden-til-en-elevansatt-er-syk
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#hvis-en-i-husstanden-til-en-elevansatt-har-bekreftet-covid-19
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#god-hygiene
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#hand-og-hostehygiene
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#godt-renhold
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#redusert-kontakt-mellom-personer
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#smitteverntiltak-i-enkelte-fag-pa-ungdomstrinnet-og-i-videregaende-opplaring
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#yrkesfag-i-videregaende-opplaring
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteverntiltak-under-muntlig-muntlig-praktisk-og-praktisk-eksamen/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/spesielt-for-videregaende-skoler-der-elevene-bor-pa-internat/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/er-det-noen-ungdom-og-ansatte-det-ma-tas-spesielle--hensyn-til/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/er-det-noen-ungdom-og-ansatte-det-ma-tas-spesielle--hensyn-til/#ungdom-med-kroniske-sykdommer
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/er-det-noen-ungdom-og-ansatte-det-ma-tas-spesielle--hensyn-til/#voksne-foresatte-ansatte
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/opplaring-av-ansatte-og-informasjon-til-foresatte/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/opplaring-av-ansatte-og-informasjon-til-foresatte/#samhandling-med-foresatte-og-foreldremoter
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/sjekkliste-for-smittevern-pa-ungdomsskoler-og-videregaende-skoler/

