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

Fagfornyinga går som planlagt 

Det har i det siste versert rykter om at Fagfornyinga blir utsatt pga koronakrisen. 
Herved kan disse ryktene avkreftes; Fagfornyinga går som planlagt! 
Les mer på denne linken; https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fagfornyelsen-gar-som-
planlagt/id2701176/ 

PS! Skrev dessverre feil dato i Infobrev nr.40 vedr neste interne samling for Fagfornyinga.  
Riktig dato er mandag 15/6, ikke (søndag) 14/6…. Beklager glippen. 

Invitasjon – pilotskolesamarbeid 
Nasjonal Digital Læringsarena – NDLA - inviterer målgruppen skoler, lærere og elever til 
pilotskolesamarbeid om utvikling av digitale læremidler til Fagfornyinga.  
Gjennom pilotskoleprosjektet 2020/21 får målgruppen mulighet til å delta i planlegging, 
utvikling og utprøving av digitale læringsressurser iht de nye læreplanene.  
Både tverrfaglighet og dybdelæring blir sentrale elementer i alle fag.  

NDLA ønsker seg samarbeid med skoler der «Innovasjon, digitalisering og pedagogisk bruk av 
IKT står i sentrum». 
Samarbeidet skal resultere i nye læringsressurser som skal bidra til best mulig læring for 
elever i videregående opplæring. 

NDLA ønsker et samarbeid med videregående skoler med faglig bredde innenfor studie- 
spesialiserende og yrkesfaglige utdanningstilbud. For skoleåret 2020/21 er det elever og 
lærere i Vg2 behovet for samarbeid er størst, men elever og lærere på Vg1 og Vg3 kan også 
være aktuelle.  

Skoleåret 2020/21 må pilotskolene regne med å bidra innenfor følgende oppdragstyper; 

• intervjuer og/eller workshops rundt ideer til innhold i fag og tverrfaglige ressurser 

• brukertesting av konkrete ressurser under utvikling. En slik brukertest har en varighet 
på mellom en halv og en hel skoledag og involverer alt fra 5 elever til en hel klasse 
Klassens lærere involveres i varierende grad, alt etter oppdragets type 

• små brukertester av skisser til ressurser. Til en slik test trengs 5–7 elever, og den 
varer omtrent 10 minutter. En slik test krever minimal planlegging og involvering fra 
skolens side 

• utprøving og vurdering av faglig innhold som involverer klasser og lærere. Disse 
oppdragene pågår over en definert periode 

• samarbeid mellom fagmiljøer/fagteam på skoler og fagredaksjoner i NDLA 
 
Med oppdragstypene ovenfor følger det også en godtgjøring for lærerne. 

Rektor ønsker en tilbakemelding om ovennevnte kan være av interesse for lærere og 
programområder ved Orkdal vgs. Hvis interesse så vil rektor håndtere de praktiske tingene 
rundt samarbeidet, dvs søknad/kontakt med NDLA, avtaler mv. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fagfornyelsen-gar-som-planlagt/id2701176/
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Klage på standpunktkarakter 

Som nevnt i Infobrev nr.40 så kommer det mer informasjon om standpunktfastsetting ila 

inneværende uke. 

Nå det gjelder klageadgang for elevene på standpunktkarakterer, så kan elevene fom 

inneværende skoleår sende inn klager digitalt. Klagefristen er 10 dager etter offentliggjøring. 

Mer informasjon om elevenes klageadgang ligger på Trøndelag fylkeskommune sin 
hjemmeside 

Pål lager en sak om ovennevnte som legges tilgjengelig på skolens hjemmeside og fb-side. 

Unntak fra kravene til gjennomføring av fag- og svenneprøver 
Kunnskapsdepartementet har fastsatt unntak fra kravene til gjennomføring av fag- og 
svenneprøver, slik at så mange lærlinger som mulig kan gjennomføre fag- og svenneprøver 
denne våren. 

Våren 2020 er det mulig å avkorte læretiden. I tillegg er det anledning til å gjøre unntak fra 
kravene til at hele prøvenemnda må være tilstede under fagprøver, svenneprøver, 
praksisbrevprøver og kompetanseprøver.  

Dispensasjon fra kravene til prøvenemndas tilstedeværelse gjelder ut året. 
Endringene trådte i kraft i 30. april 

Oppsummert er det unntak fra: 
• kravet om å fullføre læretiden etter bestått prøve 
• kravet til omfang av opplæring i bedrift før man kan meldes opp til prøven for 

dem som har vært permittert eller oppsagt. Kandidaten må samtykke til tidlig 
oppmelding. 

• kravene til at hele prøvenemnda er tilstede 
 

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/elev/klage-pa-karakter/klag/
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