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Informasjon nr.35 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 27.04.2020  

  

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

Ny uke, nye muligheter….. 

Da er vi i gang med siste uka i april, og det «våres» rundt oss. 

I morgen tirsdag 28.april kommer Vg2-elever YF tilbake til skolen. I tillegg forsøker vi nå med 

mer bolklegging av (digital-)undervisning for alle elevene i de kommende to ukene.  

Faglederne kommer til å være tett på sine grupper for å innhente erfaringer. Regner med at vi 

har en bra oversikt når vi nærmer oss slutten av inneværende uke, og kan da foreta evt 

justeringer. 

Vi må uansett være forberedt på slik bolklegging av fag framover, se neste punkt i Infobrevet. 

Videre gjenåpning av skolene 

Fk torsdag er Opplæringsdirektørene i fylkene invitert til et møte med KD, det står to punkter 

på agendaen; 

1. Videre gjenåpning av skolene 

2. Andre aktuelle saker 

På dagens pressekonferanse varslet regjeringen at det vil bli presentert en plan for videre 

gjenåpning av skolene ila uke 19. Det er nok denne planen som skal diskuteres mellom 

Opplæringsdirektørene og KD på møtet fk torsdag. 

I tidligere Infobrev er det blitt antydet en trinnrekkefølge for gjenåpningen. I tillegg er det nå 

lagt ganske stort press på at også minoritetsspråklige elever og elever med særskilte behov 

må være med i neste fase av gjenåpningen. Endelig rekkefølge vet vi imidlertid ikke før 

regjeringen har presentert beslutningen i uke 19. 

Vi som skole må uansett være forberedt, og rektor ber derfor alle ansatte igjen om å lese 

utsendt veileder for smittevern i skoler. Denne blir helt avgjørende for oss når vi etter hvert 

skal (re-)organisere skolehverdagen for både elever og ansatte.  

Konkret betyr dette organisering i delte klasser/grupper, prioritering av fag, bolking mv. I 

tillegg må vi se på mulighetene for å gjennomføre uteskole, dette kan da gjelde fag som f.eks 

biologi, naturfag, aktivitetslære, kroppsøving m.fl. 

Rektor kommer til å invitere alle ansatte til et fellesmøte på Skype straks endelig 

gjenåpningsplan er presentert av regjeringen, dvs alle dager i uke 19 kan derfor være 

aktuelle. Dette slik at vi starter den konkrete planleggingen så raskt som mulig. Vi tar 

dessuten sikte på at alle ansatte får en gjennomgang av smittevernsveilederen av 

Kommuneoverlegen i forkant av gjenåpningen. 
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Fagfornyinga – via Skype 7.mai 

Som tidligere meddelt vil forberedelsesmøtene som omhandler Fagfornyinga gjennomføres 

som planlagt, da som Skype-møte(r).  

Første dato er 7.mai (Dybdelæring), Kirsti har regien og sender ut informasjon i forkant til alle 

ansatte. 

Privatisteksamen 

Oppmeldingslistene til privatisteksamen er nå blitt «vasket» og eksamensomfanget er rimelig 

klart for vår del. 

Første eksamen vil bli gjennomført tirsdag 19.mai, og siste dag er torsdag 4.juni.  

Begge disse dagene er det relativt mange privatister, Sondrehallen vil derfor bli benyttet. 

Resten av eksamenene vil foregå samtlige hverdager mellom disse to datoene, da i litt mindre 

antall og omfang. Her kommer sannsynligvis et fast klasserom til å bli reservert for 

privatistene. 

Lars Johan er eksamensansvarlig sammen med Nina, de kommer til å innkalle alle aktuelle 

eksamensvakter m.fl til «kursdag» i forkant av første eksamensdato. 


