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Informasjon nr.36 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 28.04.2020  

  

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

Gjenåpning av Orkdal vgs – Vg2 YF 

Vi har i dag tatt imot Vg2-elever YF ved Orkdal vgs. Lærerne melder tilbake om elever (og 

lærere) som har savnet skolen, og som er veldig fornøyde med at de nå har fått (delvis) 

startet opp igjen. 

Smitteverntiltakene har også fungert godt, det er strenge lærer-, renholds- og kantineregimer 

som nå er aktivert(!) 

Samtaler med elever og foresatte 
Rektor har mottatt meldinger fra lærerne om at det er utfordrende å få gjennomført samtaler 
med elever og foresatte jfr melding på siste fellesmøte - fulgt opp med epost fra Kirsti. 
For å oppklare noen begrep slik at det ikke oppstår misforståelser; 

• Utviklingssamtale = kontaktmøte, som kontaktlærer gjennomfører med elev/ 
foresatte. Denne er det sendt ut påminning om etter fellesmøtet. 

 

• Fagsamtale = den samtalen som alle faglærere har med sine elever mot slutten av 
hver termin, der de gjør opp en slags faglig status.  
Denne fagsamtalen bør gjennomføres på en enkel måte. 
F.eks kan elevene skrive en kort egenvurdering til faglærerne sine. Her beskriver de 
sitt arbeid med faget, hvordan de synes sin egen fremgang har vært, samt vurderer 
sin kompetanse i lys av læreplanen. Dette sendes tilbake til faglærer.  
I de tilfeller der faglærer ser et stort sprik mellom oppfattet kompetanse og faktisk 
kompetanse, inviterer faglærer til en prat. Utover dette markerer faglærer den 
innleverte egenvurderinga som GODKJENT. 

Det finnes sikkert andre og enda enklere måter å gjennomføre fagsamtalene på, 
viktigst er imidlertid at elevene og faglærerne så godt som mulig er samstemte i den 
faglige utviklingen og status.  

En liten oppdatering fra Trøndelag 

• Tjenesteproduksjon starter opp igjen nå både innenfor skole, tannhelse og 
kollektivtrafikk (full drift fra 4. mai). 

• Rekordstor arbeidsledighet i Trøndelag - 9 % helt ledige, 4 % som er delvis ledige.  

• Regjeringen innførte en kompensasjonsordning med tidsperiode, denne er nå 
«utgått». Det betyr at permitterte nå har et annet inntektsgrunnlag enn tidligere. 

• 395 trønderske lærlinger er permitterte. Dette medfører utfordringer fram mot 
kommende høst. 

• Trøndelag fylkeskommune utarbeider mye statistikk nå, se denne linken: 
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-
analyse/statistikk-og-analyse/  

• I år blir felles publiseringsdatoer for standpunktkarakterene ved de videregående 
skolene i Trøndelag; 10. juni for Vg3, 12. juni for Vg1 og Vg2. Vi kommer med mer info 
i eget skriv. 
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