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Informasjon nr.42 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 07.05.2020  

  

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

Gradvis gjenåpning av Orkdal vgs 

Som sikkert flere har fått med seg så presenterte myndighetene i kveld en plan for gradvis 
gjenåpning av skolene. Gjenåpningen skal gjennomføres med lokal tilpasning. 
Vi ved Orkdal vgs er godt i gang med planleggingen, men kommer fortsatt til å bruke tid før vi 
er klare for gjenåpning av skolen. Mye skal på plass, og det er mange ting som må hensyntas! 

Faglederne har ila inneværende uke skaffet seg en oversikt over status for de aller fleste 
klasser og trinn. Oversikten danner grunnlaget for hvordan vi håndterer innfasingen. 
Ledergruppa har imidlertid fortsatt et stort behov for tett dialog med skolens ansatte når det 
gjelder prioritering av bl.a elever og fag.  
Det endelige opplegget som besluttes for gjenåpningen tar - foruten de innspill vi får fra de 
ansatte - utgangspunkt i myndighetenes plan med lokal tilpasning, smittevernsveiledere for 
skole og privatisteksamen, skoleskyss, tilgjengelig areal, renhold, mm. 
Ovennevnte aktualiseres i enda større grad kommende uke, se mer nedenfor. 

Fellesmøte fredag 8/5 kl.14:30 
Ansatte vil motta en Teams-invitasjon til fellesmøte fredag 8/5 kl.14:30. Her vil rektor 
informere om status, opplæring smittevern, plan innfasing, organisering opplæring, 
orientering til elever og foresatte, mm.  

Opplæring smittevern mandag 11/5-2020 
Alle ansatte skal gjennom opplæring i smittevern før gjenåpningen. Opplæringen skjer 
mandag 11/5, og ledes av kommuneoverlegen i Orkland kommune, Jimmy Wikell.  

Vi ønsker å gjennomføre denne opplæringen ved at ansatte møter opp fysisk ved skolen! 
Pga smittevernsreglene må opplæringen gjennomføres i to grupper. Ansatte som ikke har 
gjennomført denne opplæringen tidligere vil motta innkalling via Outlook.  

Ansatte med små stillingsprosenter eller ansatte som er meldt i risikogruppe, er lagt inn med 
valgfritt oppmøte – øvrige er lagt inn med obligatorisk oppmøte.  
Kan du av en eller annen årsak ikke møte på mandag, ta kontakt med din fagleder. 
Ber om at alle er på plass i auditoriet til riktig tidspunkt! 

I etterkant av smittevernopplæringen skal ansatte - sammen med faglederne - fortsette å 
planlegge den gradvise gjenåpningen av Orkdal vgs. Alle ansatte må derfor ta høyde for å 
være til stede på skolen mandag 11/5, og elevene må da varsles om stor grad av 
selvstudium/oppgaveløsing denne dagen.  
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Oppdatert veileder smittevern for skoler 
Veileder for smittevern for skoler er nå blitt justert/oppdatert. Ber om at alle ansatte leser 
veilederen som en forberedelse til mandagens opplæring i smittevern; 

Innledning  
Skolenes samfunnsrolle  
Smitteforebyggende tiltak  

o Syke personer skal ikke være på skolen  
o Når skal elever og ansatte møte på skolen?  
o Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen?  
o Når sykdom oppstår på skolen  
o Hva hvis en i husstanden til en elev/ansatt er syk  
o Hvis en i husstanden til en elev/ansatt har bekreftet covid-19  
o God hygiene  

God hånd- og hostehygiene  
Godt renhold  

o Redusert kontakt mellom personer  
o Smitteverntiltak i enkelte fag på ungdomstrinnet og i videregående opplæring  
o Yrkesfag i videregående opplæring  

Spesielt for videregående skoler der elevene bor på internat  
Er det noen ungdom og ansatte det må tas spesielle hensyn til?  

o Ungdom med kroniske sykdommer  
o Voksne (foresatte /ansatte)  

Opplæring av ansatte og informasjon til foresatte  
o Samhandling med foresatte og foreldremøter  

Sjekkliste for smittevern på ungdomsskoler og videregående skoler  
 

Programvare og lisenser 
Koronakrisen har bl.a medført et større fokus på programvare. Trøndelag fylkeskommune 
(TrFk) har en del tilgjengelig programvare i sin portefølje som kan benyttes av ansatte og 
elever.   
Ut over dette har skolene innimellom behov for spesifikk programvare med tilhørende 
lisenser, da rettet mot fag og programområder. 
Enkelte leverandører har tilbudt gratis bruk under koronakrisen, men endrer nå betingelsene 
slik at skolene må betale for de tidligere gratislisensene. 
Etter henvendelser fra ansatte om videreføring av lisenser, har vi bl.a sett på brukerfrekvens/ 
-trafikk og omfang for de programmene som ligger utenfor porteføljen til TrFk. 
På bakgrunn av ovennevnte har Orkdal vgs i dag skrevet ettårig avtale (frem til 31.07.2021) 
med Creaza (Premium), programmet er operativt for ansatte og elever fra dd.  
Pål kan gi mer info om avtalen. 

Er det annen programvare som kommer inn under ovennevnte og som skolen bør vurdere å 
videreføre/betale lisenser, ta kontakt med rektor.  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/innledning/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/skolenes-samfunnsrolle/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#syke-personer-skal-ikke-vare-pa-skolen
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#nar-skal-elever-og-ansatte-mote-pa-skolen
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#nar-skal-elever-og-ansatte-ikke-mote-pa-skolen
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#nar-sykdom-oppstar-pa-skolen
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#hva-hvis-en-i-husstanden-til-en-elevansatt-er-syk
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#hvis-en-i-husstanden-til-en-elevansatt-har-bekreftet-covid-19
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#god-hygiene
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#hand-og-hostehygiene
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#godt-renhold
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#redusert-kontakt-mellom-personer
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#smitteverntiltak-i-enkelte-fag-pa-ungdomstrinnet-og-i-videregaende-opplaring
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#yrkesfag-i-videregaende-opplaring
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/spesielt-for-videregaende-skoler-der-elevene-bor-pa-internat/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/er-det-noen-ungdom-og-ansatte-det-ma-tas-spesielle--hensyn-til/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/er-det-noen-ungdom-og-ansatte-det-ma-tas-spesielle--hensyn-til/#ungdom-med-kroniske-sykdommer
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/er-det-noen-ungdom-og-ansatte-det-ma-tas-spesielle--hensyn-til/#voksne-foresatte-ansatte
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/opplaring-av-ansatte-og-informasjon-til-foresatte/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/opplaring-av-ansatte-og-informasjon-til-foresatte/#samhandling-med-foresatte-og-foreldremoter
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/sjekkliste-for-smittevern-pa-ungdomsskoler-og-videregaende-skoler/

