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Informasjon nr.38 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 30.04.2020  

  

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

Timeplaner uke 20 

Tidligere er det sendt ut timeplaner for uke (18 og) 19, i dag ble det også sendt ut timeplaner 
for uke 20. 

Rektor er kjent med, og har stor forståelse for, at de fleste lærerne og elevene ønsker 
forutsigbarhet når det gjelder «faste» timeplaner over lengre tidsperioder.  
Dette er imidlertid veldig utfordrende, spesielt nå under denne koronakrisen og før vi får 
endelig avklaring rundt rekkefølge på gjenåpningen av skolen. 

Når plan for gjenåpning av Orkdal vgs foreligger, vil faglederne, sammen med kontakt- og 
faglærerne, utarbeide timeplaner som skal gjelde fom uke 21. Disse planene vil bla. ta hensyn 
til både særskilte elevgrupper og hvilke fag som skal prioriteres.  

For øvrig har KS sendt et veldig interessant innspill til regjeringen når det gjelder gjenåpning 
av skoler. Her pekes det på viktigheten av at fleksibilitet og lokale forhold vektlegges ved 
gjenåpningen. Lenke til innspillet; https://www.ks.no/informasjon-om-
koronaviruset/barnehage-og-unge/innspill-fra-ks-til-videre-gjenapning-av-
skoler/?fbclid=IwAR3kgLl7ERMpjLu_BkdFoj7M37Y1FKc7bxO4_IgEZm_nuYQtgOsJrl98XKk 

Mer om dette og mere til kommer i planlagt fellesmøte en eller annen gang i uke 19, ref 
tidligere melding. 

Teams fase 1 - videomøter 
Viser til Infobrev nr.37 vedr Teams – her er melding lagt ut på Yammer-gruppe IKT i Trøndelag 
i dag (i Yammer-gruppa finnes også informasjon om hvordan starte opp programmet, bruker-
veiledning ol); 
__________ 
 
For å imøtekomme organisasjonens enorme etterspørsel etter Teams for videomøter, har 
seksjon IKT nå sluppet denne applikasjonen for alle ansatte. Teams er et verktøy for 
samhandling og vil på sikt erstatte Skype for Business. I første fase vil Teams være et 
alternativ til eksisterende systemer og vil således ikke erstatte andre systemer med 
konkurrerende funksjonalitet. 

Elever vil ikke få tilgang enda, men kan delta på Teams-møter. Vi ønsker å presisere at denne 
fasen kun gir mulighet for chat og anrop til våre ansatte, i tillegg til å kunne gjennomføre 
møter via Teams. Teams inneholder mange andre funksjoner og kapasiteter, og vi jobber mot 
å aktivere disse etterhvert; ett steg av gangen. Spesielt nevner vi at ingen vil kunne opprette 
egne Team (samhandlingskanaler) og at vi heller ikke har laget slike for noen 
seksjoner/brukergrupper. Det kommer mer informasjon om veien videre og hva hver fase vil 
inneholde av funksjonalitet når dette foreligger.  
__________ 
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Gårsdagens mysterium – lysbrytere vs. lyspærer 

Det kom inn 32 riktige svar, stort sett alle før midnatt! Utrolig respons, også fin 

tilbakemelding (sjekk..?) på at mange leser Infobrevene…. 

Riktig svar er;  
1. Slå først på en av lysbryterne, nr.1. La den stå på en liten stund til du vet at lyspæra er 

varm, slå den deretter av.  
2. Slå på neste lysbryter, nr.2. Du går/løper deretter ned i kjelleren. Den lyspæra som 

lyser tilhører lysbryter nr. 2, og den pæra som er varm tilhører lysbryter nr.1. 
3. Den pæra som er kald tilhører lysbryter nr.3. 

 

De tre vinnerne som var raskest ute med å svare; Kjersti, Gunnar og Guri Anne.  

Stor hyllest til de tre, rektor spanderer is ved første anledning. 

Dagens nøtt 

Det sitter fire damer/herrer (?) på rekke; to har svarte hatter, to har hvite. 
Mellom A og de andre tre er det en vegg, ingen av de tre (B, C og D) kan se A. 
A kan heller ikke se B, C eller D. 
Alle fire kan kun se framover, ingen kan snu og vende hodet. 
Ingen av de fire vet fargen på sin egen hatt. 
De fire kan heller ikke snakke sammen, men kun rope svaret når de er 100% sikker. 
 
Ut fra disse opplysningene vil kun en av de fire vite fargen på egen hatt, hvem og hvorfor? 
 
Slik sitter de; 
 

 
 
Samme regler og premiering som sist, is til de tre første med riktig innsendt svar. 
Løsning og vinnere i neste Infobrev mandag 4.mai. 

 
Ha ei flott langhelg! 


