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Informasjon nr.34 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 24.04.2020  

  

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

Skoleåpning for Vg2 YF - forberedelser 

Det har i dag vært arrangert oppstartsmøte og planlegging for skoleåpning for Vg2 YF 

programfag fom uke 18/2020. 

Nedenfor følger sentrale punkter som alle bør merke seg ift en evt ytterligere gradvis åpning 

av skolen. 

• Gjennomgang/kommentarer/spørsmål v/kommuneoverlege Jimmy Wikell  

• Utgangspunkt veileder smittevern skole, bransjestandarder og retningslinjer som 

bygger på;  

• Sosial distanse 

• God hygiene 

• Syke personer skal være hjemme 

• Hovedprinsipp; «Vask inn – vask ut», benytt vann/såpe, antibac 

• Mottak av elevene, rutiner smittevern, beskyttelse, organisering, begrenset 

gruppestørrelse, «avstand som er mulig», mobilhotell, mv 

• Kontaktlærerne har ansvar for å kontakte elevene før oppstart for å orientere om 

oppmøte (ytterdører blir låst), transport, rutiner mv. Gi også samme orientering til 

foresatte hvis elever er under 18 år 

• Risikogrupper elever og ansatte – ved spørsmål ta kontakt med Helsesykepleierne 

Guri/Irmelin eller Jimmy 

• Kantine – salg av mat, rutiner, fordeling av elevgruppene til ulike tidspunkter 

(ansvarlig Ragnhild/Hilde) 

• Renhold av utstyr, klasserom, toaletter, andre utsatte areal, søppelhåndtering mv 

(ansvarlig Marianne/Inge) 

• Merking/plakatering – (ansvarlig Ragnhild) 

• Skoleskyss bestilt – eget informasjonsskriv skoleskyss utarbeidet av AtB, 

kontaktlærerne må videresende og informere elevene (vedlagt) 

• Hvordan planlegger vi for elever både for undervisning på skolen og 

hjemme/digitalisert? Kirsti har sammen med kontaktlærerne ansvar for timeplanene 

• Elevfravær – fraværsføring Vg2 YF skal nå iverksettes  

• Testing av ansatte ved mistanke om Covid-19 

• Elever tilstede på skolen tirs (KP og HO), ons (KP og HO) og tors (KP; HO og SA) 

• Nødvendig støttetjenester til stede på skolen tirs/ons/tors 

• Bibliotek skal ikke være tilgjengelig verken for elever eller ansatte 

• Sjekkliste for smittevern Orkdal vgs benyttes av ansatte før oppstart elever  

• Sjekkliste for lærer før daglig oppstart gjennomgås sammen med elevene 

• Antibac, engangshansker og munnbind tilgjengelig  
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I tilknytning til ovennevnte punkter vil kontaktlærerne sende ut informasjonsskriv til elevene 

utarbeidet av AtB vedr smittevern skoleskyss. Dette informasjonsskrivet er også lagt ut på 

skolens hjemmeside. 

I tillegg er det utarbeidet og gjort tilgjengelig følgende dokumenter for aktuelle lærere; 

• Skriv om fraværsføring for Vg2 YF 

• Sjekkliste for smittevern – Orkdal vgs 

• Sjekkliste for lærer før daglig oppstart 

 

Alle dokumentene vil bli gjort tilgjengelig for ansatte etter hvert som man «fases» inn igjen. 

Skoleåret 2020/21 

Selv om vi nå står midt i en koronakrise så er vi også i gang med å planlegge skoleåret 

2020/21 jfr fellesmøte 23/4. Velger derfor å ta med noen få punkter som kanskje er av 

interesse for flere som leser dette Infobrevet. 

• Utlysning av stillinger – Orkdal vgs 

Her følger link til utlyste stillinger ved Orkdal vgs; 

https://960040.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4226306104?language=NB&link_source_i

d=0 

• Nettskole – interne stillingsutlysninger 

Alle de videregående skolene i Trøndelag fylkeskommune er bedt om å videreformidle internt 

utlyste stillinger i nettskolen for skoleåret 2020/21; 

Tilbud i ungdomsopplæringen (søknadsfrist 5.mai): 
Informasjonsteknologi 1 
Samfunnsøkonomi 1-2 
Økonomi og ledelse 
 
Tilbud i voksenopplæringen (søknadsfrist 8.mai): 
Engelsk 
Naturfag og matematikk 
Samfunnskunnskap 

• Fagnettverk i Trøndelag - nettverksledere 

I forbindelse med Fagfornyelsen er det opprettet nye fagnettverk og noen nettverk er blitt 
endret/sammenslått. 
Trøndelag fylkeskommune har derfor behov for å få på plass noen nye nettverksledere. 

Følgende fagnettverk har behov for ny nettverksleder (fag som gjelder Orkdal vgs); 
- Historie/religion  

- Idrettsfag/spisset toppidrett 

- Merkantile fag 

Det er utarbeidet mandat til nettverkslederfunksjonen, og godtgjøringen for jobben er på     

kr. 35.000,- pr år. 

Aktuelle/interesserte; ta kontakt med rektor for mer informasjon om mandat mv.  

 

Ha ei flott helg! 

https://960040.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4226306104?language=NB&link_source_id=0
https://960040.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4226306104?language=NB&link_source_id=0
https://966040.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4225506835?language=NB&intranettoken=YCvhGF9zp2pgScoAIQLm95Nf11Pge7mnTkrNaFncwTJSgnKiT%2baZGzN9d5wUeU4qL5pGlaPELxqkSNn2YFB7yAeO%2flybnvH51uKGJ2nZpibSwfJCN3p6HjvdQPK0GJ5uQDOMEUiqNm%2bYPcFQ5lcZZFjbxBVB0lKldZfbGy5o1bEqPwRuTLbaKDQJcmuU%2fa%2blXY4Ik8BwpYKqidTXmDoSoH8%2bRWAm3m%2bfY19XTXpzURg%3d&link_source_id=500
https://966040.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4226162186?language=NB&intranettoken=YCvhGF9zp2pgScoAIQLm95Nf11Pge7mnTkrNaFncwTJSgnKiT%2baZGzN9d5wUeU4qL5pGlaPELxqkSNn2YFB7yAeO%2flybnvH51uKGJ2nZpibSwfJCN3p6HjvdQPK0GJ5uQDOMEUiqNm%2bYPcFQ5lcZZFjbxBVB0lKldZfbGy5o1bEqPwRuTLbaKDQJcmuU%2fa%2blXY4Ik8BwpYKqidTXmDoSoH8%2bRWAm3m%2bfY19XTXpzURg%3d&link_source_id=500
https://966040.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4226157066?language=NB&intranettoken=YCvhGF9zp2pgScoAIQLm95Nf11Pge7mnTkrNaFncwTJSgnKiT%2baZGzN9d5wUeU4qL5pGlaPELxqkSNn2YFB7yAeO%2flybnvH51uKGJ2nZpibSwfJCN3p6HjvdQPK0GJ5uQDOMEUiqNm%2bYPcFQ5lcZZFjbxBVB0lKldZfbGy5o1bEqPwRuTLbaKDQJcmuU%2fa%2blXY4Ik8BwpYKqidTXmDoSoH8%2bRWAm3m%2bfY19XTXpzURg%3d&link_source_id=500
https://966040.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4227328412?language=NB&intranettoken=YCvhGF9zp2pgScoAIQLm95Nf11Pge7mnTkrNaFncwTJSgnKiT%2baZGzN9d5wUeU4qL5pGlaPELxqkSNn2YFB7yAeO%2flybnvH51uKGJ2nZpibSwfJCN3p6HjvdQPK0GJ5uQDOMEUiqNm%2bYPcFQ5lcZZFjbxBVB0lKldZfbGy5o1bEqPwRuTLbaKDQJcmuU%2fa%2blXY4Ik8BwpYKqidTXmDoSoH8%2bRWAm3m%2bfY19XTXpzURg%3d&link_source_id=500
https://966040.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4227294029?language=NB&intranettoken=YCvhGF9zp2pgScoAIQLm95Nf11Pge7mnTkrNaFncwTJSgnKiT%2baZGzN9d5wUeU4qL5pGlaPELxqkSNn2YFB7yAeO%2flybnvH51uKGJ2nZpibSwfJCN3p6HjvdQPK0GJ5uQDOMEUiqNm%2bYPcFQ5lcZZFjbxBVB0lKldZfbGy5o1bEqPwRuTLbaKDQJcmuU%2fa%2blXY4Ik8BwpYKqidTXmDoSoH8%2bRWAm3m%2bfY19XTXpzURg%3d&link_source_id=500
https://966040.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4227366335?language=NB&intranettoken=YCvhGF9zp2pgScoAIQLm95Nf11Pge7mnTkrNaFncwTJSgnKiT%2baZGzN9d5wUeU4qL5pGlaPELxqkSNn2YFB7yAeO%2flybnvH51uKGJ2nZpibSwfJCN3p6HjvdQPK0GJ5uQDOMEUiqNm%2bYPcFQ5lcZZFjbxBVB0lKldZfbGy5o1bEqPwRuTLbaKDQJcmuU%2fa%2blXY4Ik8BwpYKqidTXmDoSoH8%2bRWAm3m%2bfY19XTXpzURg%3d&link_source_id=500

