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Informasjon nr.44 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 11.05.2020  

  

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

Oppstartsmøter 11/5 – gjennomgang av veileder og råd 
Notat fra dagens opplærings-/oppstartsmøter i smittevern er utarbeidet, notatet sendes ut 
sammen med dette Infobrevet.  
I tillegg sendes det ut to sjekklister; 

• Sjekkliste for smittevern Orkdal vgs - benyttes av ansatte før oppstart elever  

• Sjekkliste for lærer før daglig oppstart - gjennomgås sammen med elevene  

Notatet er laget i mer eller mindre stikkordsform, men fanger forhåpentligvis opp de mest 
relevante punktene som ble belyst av kommuneoverlege Jimmy Wikell. 
I tillegg finnes presentasjonen som ble vist fram i møtene på SharePoint, ligger 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 

Andre tema i oppstarten 
Vi har fått bekreftet levering av mer antibac onsdag 13/5. Antibac vil være tilgjengelig ved 
inngangene og ved kantineutsalget. Ut over det så bør vann og såpe benyttes – så langt det er 
mulig. 

Desinfeksjonsmiddel som skal benyttes til vasking av bord/stoler og pc er tilgjengelig på alle 
klasserom fom onsdag 13/5. 

Kantina har sendt ut tidspunkt for når elevene har lunsjpause. Det er viktig at elevene forlater 
kantina etter ca 20 minutter, dette fordi vi må innfri det som står i veilederen - max antall 
personer/ gruppestørrelse er 50! 

Skulle det bli behov for endringer, ta direkte kontakt med Ragnhild/Hilde. 

Timeplaner fom uke 21 
Det har i dag vært jobbet med forslag til timeplaner (uke 21 og 22 i første omgang) for når 
elevene skal være til stede på skolen. Forslagene tar utgangspunkt i de ønskene/behovene 
som er innmeldt ift fag/elever. Forslagene sendes ut til kontaktlærerne i morgen tidlig. 

Kontaktlærerne blir innkalt til trinnmøter der forslagene gjennomgås. Her vil det nødvendigvis 
være behov for en koordinering av lærere, rom mv. 

Trinnmøtene vil avholdes onsdag 13/5 kl.11:30 etter følgende plan (alle kontaktlærere vil 
motta egen kalenderinvitasjon for når de skal møte); 

• Vg1, rom C204 

• Vg2 og Vg3, rom auditorium 
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