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Informasjon nr.43 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 08.05.2020  

  

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

Presentasjonen fra fellesmøte 8/5 
Presentasjonen fra dagens fellesmøte ligger på SharePoint, du finner den på denne linken; 
https://tronder.sharepoint.com/sites/felles-
ork/Skolens%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Ffelles%2Dork%2FSkolens%
20dokumenter%2F08%20Fellesm%C3%B8ter%20%2D%20presentasjoner%2F2019%2D2020&
viewid=992015a2%2D9c90%2D446a%2Da90f%2D77b680170d6b 

Informasjonsskriv til elever og foresatte 
Det er tidligere i dag sendt ut informasjonsskriv til elever og foresatte fra Fylkesdirektør for 
utdanning, Vegard Iversen. Skrivet er også sendt til alle ansatte ved Orkdal vgs, og lagt ut på 
skolens hjemmeside. 

Rektor ved Orkdal vgs har i kveld sendt ut et skriv til alle elever, foresatte og ansatte som 
beskriver hvordan vi ser for oss gjenåpningen. Informasjonsskrivet beskriver dessuten 
kompleksiteten i den prosessen vi nå går inn i, og appellerer til at alle må bidra. 

Det er kjempeutfordrende å lage et informasjonsskriv som både skal være generelt og enkelt, 
men samtidig svare opp for en del forventete (detalj-)spørsmål. Det er heller ikke sikkert vi 
kan svare opp alle spørsmål som kommer på direkten. Vi får bare gjøre vårt beste. 

Nedenfor noen utfordringer som ikke er tatt med i det utsendte informasjonsskrivet. Ansatte 
bør lese gjennom disse slik at man er litt forberedt når elevene nå kommer tilbake til skolen. 

Elever som er usikre på om de selv eller deres foresatte er i risikogruppe 
Det vil helt sikkert komme flere spørsmål fra elever og foresatte som lurer på om de er i 
risikogruppe. Utdanningsdirektoratets veileder om smittevern inneholder en oversikt over når 
elev og/eller foresatt regnes for å være i risikogruppen. Det er denne som skal legges til grunn 
for en eventuell vurdering om en elev bør delta i opplæringen hjemmefra i stedet for å møte 
på skolen.  

Elever som er usikre på om de eller deres foresatte hører til risikogruppen, må kontakte sin 
fastlege for å få en vurdering av om de skal møte på skolen eller ikke.  

Og husk; det er ikke skolen som skal vurdere om en elev eller elevens foresatte er i 
risikogruppe, denne vurderingen skal gjøres av vedkommendes fastlege. 

Ansatte som er usikre på om de selv eller noen i husstanden er i risikogruppen 
Ansatte som av FHI er definert som i risikogruppe, skal få individuell vurdering. Dette gjøres 

ved at ansatte i samråd med sin lege vurderer om de kan gå på jobb eller om arbeidsgiver må 

tilrettelegge. Det samme vurderingen skal gjøres hvis noen i husstanden er i risikogruppe. 

Ansatte som er over 65 år og som ønsker å jobbe fysisk ved arbeidsplassen for å ivareta 

jobben sin, kan gjøre det etter eget ønske. 

https://tronder.sharepoint.com/sites/felles-ork/Skolens%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Ffelles%2Dork%2FSkolens%20dokumenter%2F08%20Fellesm%C3%B8ter%20%2D%20presentasjoner%2F2019%2D2020&viewid=992015a2%2D9c90%2D446a%2Da90f%2D77b680170d6b
https://tronder.sharepoint.com/sites/felles-ork/Skolens%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Ffelles%2Dork%2FSkolens%20dokumenter%2F08%20Fellesm%C3%B8ter%20%2D%20presentasjoner%2F2019%2D2020&viewid=992015a2%2D9c90%2D446a%2Da90f%2D77b680170d6b
https://tronder.sharepoint.com/sites/felles-ork/Skolens%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Ffelles%2Dork%2FSkolens%20dokumenter%2F08%20Fellesm%C3%B8ter%20%2D%20presentasjoner%2F2019%2D2020&viewid=992015a2%2D9c90%2D446a%2Da90f%2D77b680170d6b
https://tronder.sharepoint.com/sites/felles-ork/Skolens%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Ffelles%2Dork%2FSkolens%20dokumenter%2F08%20Fellesm%C3%B8ter%20%2D%20presentasjoner%2F2019%2D2020&viewid=992015a2%2D9c90%2D446a%2Da90f%2D77b680170d6b
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
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Hvordan følge opp elever som ikke overholder smittevernreglene på skolen 
Erfaringer så langt tilsier at de fleste elevene tar smittevernreglene på alvor og følger dem 
etter beste evne. Det vil imidlertid likevel kunne skje unntak. Elever som ikke følger 
smittevernreglene kan bidra til å sette medelever, ansatte og samfunnet for øvrig i fare. 

Skolen skal så godt det lar seg gjøre veilede elever som viser manglende kunnskap eller evne 
til å følge smittevernreglene når de er på skolen. Elever som viser manglende vilje til å følge 
smittevernreglene, kan sanksjoneres etter ordensreglementet. 

Fylkesrådmannen har utarbeidet noen punkter knyttet til oppfølging og eventuell 
sanksjonering av elever som bryter smittevernreglene når de er på skolen. 

1. Eventuell sanksjonering av elever som bryter med smittevernreglene er hjemlet i forskrift 

om felles ordensreglement § 5 (utdrag): «Elevene skal ha god oppførsel. Det innebærer å 

(…) rette seg etter de bestemmelser i lov, reglement og instrukser som til enhver tid 

gjelder». Etter reglementet § 6 skal elevenes overholdelse av § 5 inngå som en del av 

deres vurdering av orden og oppførsel, samt at eventuelle brudd kan medføre de 

sanksjonene som er listet opp i § 6 i ordensreglementet. Det står også at «reaksjonen på 

et regelbrudd må stå i et rimelig forhold til hvor alvorlig bruddet er». 

2. Eventuell sanksjonering etter ordensreglementet av brudd på smittevernreglene 

forutsetter at elevene på forhånd er eller burde vært kjent med hvilke smittevernregler 

som gjelder når de er på skolen, og at de er gjort kjent med at brudd på disse føringene vil 

anses som brudd på ordensreglementet etter § 5.  

3. Samtidig som det er ønskelig at det reageres mest mulig likt på tvers av elever, grupper 

og skoler, så er det ikke mulig for skoleeier å gi noen absolutte føringer for hvilke 

overtredelser som eventuelt skal medføre hvilke sanksjoner. I likhet med ved andre typer 

brudd på ordensreglementet så må rektor/den enkelte skole gjøre en individuell 

vurdering ut fra blant annet overtredelsens alvorlighet, hendelsesforløpet, elevens 

forutsetninger, om overtredelsen antas å ha vært bevisst eller ikke, og hva som anses å 

være mest mulig hensiktsmessig for å framkalle en positiv adferdsendring hos eleven.  

 


