
   

 

Orkdal vidaregåande skole 

Orkdalsvegen 340, 7300 Orkanger | Telefon: 74 17 56 70 | E-post: postmottak.orkdalvgs@trondelagfylke.no 

 

 

 

 

Informasjon nr.45 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 12.05.2020  

  

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

Oppstart uke 20 
Som nevnt tidligere så er det viktig at alle ansatte bidrar med god opplæring i smittevern 
overfor elevene når vi nå gjenåpner skolen. 
Greier vi å innføre og gjennomføre fra «første dag» de rutinene som smittevernveilederen 
legger til grunn, så sparer vi oss mye arbeid og gjentakelse i ukene inn mot skoleslutt. 

Noen tips; 

• Romoversikt vil stå på infoskjerm ved hovedinngang, elevene vil se denne når de 
kommer inn i skolebygget. 

• Lærer bør ha sjekket klasserommet som skal benyttes før elevene kommer. 

• Det er ikke ønskelig med en opphopning av elever i kantineområdet, det kan derfor 
være smart at faglærer/kontaktlærer møter elevene ved hovedinngangen første dag. 

• Husk at romdører skal være låst, og det er kun lærer som skal undervise i klassen som 
låser opp/igjen dør(ene). 

 
PS1! Noen timeplaner inneværende uke er blitt endret, og involverte har fått tilsendt 
oppdaterte planer. Endringene skyldes åpenbare kollisjoner når vi går fra 
hjemmeundervisning til undervisning på skolen.  

PS2! Vi vet det har vært kaldt i deler av skolens areal inneværende uke. Dette skyldes helt 
nødvendig oppgradering av varme- og SD-anlegget. Installatør har lovet å ferdigstille arbeidet 
senest lørdag 16/5. 

PS3! I forbindelse med gjenåpningen så har vi sendt inn vannprøver for analyse, dette med 
bakgrunn i fare for legionella siden anleggene ikke har vært benyttet på ca 2 mnd. 
Resultat viser mindre enn 10 på alle tappepunkt – altså meget god vannkvalitet.  
 
Skoleåret 2020/21 
Selv om vi nå står rett opp i koronakrise og prosess med gjenåpning av Orkdal vgs, så er vi 
godt i gang med planlegging av skoleåret 2020/21; 

• Vi har tilsatt ny IKT-lærling – han heter Magnus Schjerve Tangen og er fra Buvika. Han 
starter i august 2020. 

• Orkdal vgs har fått på plass endelig skoletilbud/dimensjonering og det er utarbeidet 
stillingsplan - som igjen har ført til utlysning av inntil 4 faste/midlertidige stillinger 
innen både videregående skole og Voksenopplæring med søknadsfrist 10/5.  

• Det er hele 185 (!) søkere til stillingene. Jobben med gjennomgang av søkerne og 
invitasjon til intervju er igangsatt. I prosessen deltar både tillitsvalgte og ledergruppa 
Tilsettingsprosessen vil være gjennomført ila mai måned.  

• Drøfting av Arbeidstidsavtale for pedagogisk personale ved Orkdal vgs for skoleåret 
2020/21 har startet. Vi har som mål at avtalen signeres i slutten av mai.  


