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Informasjon nr.46 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 13.05.2020  

  

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

Gjenåpningen – uke 20 
I går tirsdag 12/5 hadde vi oppstart med Vg3-elevene i auditoriet, og i dag onsdag 13/5 har 
elever fra Vg1 og Vg2 vært på skolen igjen.  
Vg3-elevene/russekullet (uten russeklær!) fikk opplæring i smittevern av kommuneoverlegen. 
I tillegg snakket vi om «resten av russetida», russeklær – og spurte om interesse for en 
avslutningsseremoni i Sondrehallen med utdeling av dimisjonspapirer mv.  

De aller fleste Vg3-elevene ønsker at vi planlegger en slik avslutning. Myndigheten har varslet 
at det vil bli gitt åpning for arrangement med inntil 200 personer etter 15.juni, forutsatt at 
smittesituasjonen ikke forverres.  
Vi planlegger derfor ut fra disse rammene, med oppdeling i to seremonier. Endelig beslutning 
vil bli tatt når vi nærmer oss juni. 
 
Tilbakemeldingene fra oppstarten er for øvrig entydig positive, det meste har fungert iht 
planleggingen.  
Elevene sier de har savnet skolen, og er utrolig glad for at de nå får komme tilbake igjen! 

I alle klassene har det i dag vært stort fokus på opplæring i smittevern. Det er viktig at vi alle 
følger opp dette i tiden som kommer, både overfor de som allerede har vært innom skolen og 
for de som kommer de neste dagene. 

Timeplaner uke 21 og 22 
Timeplaner for uke 21 og 22 er lagt ut på skolens hjemmeside og på direktelink fra Yammer; 
https://web.trondelagfylke.no/orkdal-vidaregaande-skole/nyhetsarkiv/timeplaner-mai-2020/ 

Her vil dere finne den siste oppdaterte versjonen av timeplanen(e) med endringslogg.  
Rektor ber om at kontaktlærerne varsler elevene om hvor de finner oppdatert timeplan.  

Vi tar nå i bruk omtrent alt av undervisningsrom, og det er lite med handlingsrom for 
endringer.  
Skulle det være ett eller annet som helt klart MÅ endres, så ta kontakt med Kirsti/Anne Giske. 
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