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Informasjon nr.48 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 29.05.2020  

  

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

Oppdatert smittevernsveileder for videregående skole 
I ettermiddag kom oppdatert smittevernsveileder for videregående skole. Denne tar nå 
utgangspunkt i grønt, gult- og rødt lys ift smittenivå.  
Fra tirsdag 2.juni - og ved oppstarten av skoleåret 2020/21 – skal vi planlegge for gult nivå; 
 

VGS Tiltak 

Grønt nivå 1) Ingen syke skal møte på skolen 
2) God hygiene 
3) Kontaktreduserende tiltak: 

• Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og 
klemming) 

• Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag 

Gult nivå 1) Ingen syke skal møte på skolen 
2) God hygiene 
3) Kontaktreduserende tiltak: 

• Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og 
klemming) 

• Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen 
• Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste 

samarbeidspartnere/-grupper 
• Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til 

elever så langt det er mulig 
• Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å 

holde 1 meters avstand i alle situasjoner 
• Unngå trengsel og store samlinger 

Rødt nivå 1) Ingen syke skal møte på skolen 
2) God hygiene 
3) Kontaktreduserende tiltak: 

• Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og 
klemming) 

• Dele elever i mindre grupper 
• Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle 

situasjoner 
• Unngå trengsel og store samlinger 
• Vurdere alternerende oppmøtetider for elever 

Når det gjelder skoleskyss så vil det fortsatt være egen smittevernsveileder som gjelder, og 
som kan skape utfordringer fram mot sommerferien.  

Ovennevnte betyr at fom tirsdag 2.juni er Orkdal vgs åpnet igjen - med de begrensede tiltak 
som er nevnt ovenfor. 
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Smittevernsveilederen bygger fortsatt på følgende tre tema; 

• Avstand 
• Hygiene 
• Syke personer skal holde seg hjemme 

 
Oppdatert smittevernsveileder for videregående skole ser nå slik ut; 

• Innledning  
• Skolenes samfunnsrolle  
• Smitteforebyggende tiltak  

o Nivåinndeling av smitteverntiltak (trafikklysmodell)  
o Syke personer skal ikke være på skolen  

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

o God hygiene  
▪ God hånd- og hostehygiene  
▪ Godt renhold  

▪ Grønt nivå  
▪ Gult og rødt nivå  

o Redusert kontakt mellom personer  
▪ Kontaktreduserende tiltak i ungdomsskoler (grønt, gult og rødt nivå)  

▪ Grønt nivå  
▪ Gult nivå  
▪ Rødt nivå  

▪ Kontaktreduserende tiltak i videregående skoler (grønt, gult og rødt 
nivå)  

▪ Grønt nivå  
▪ Gult nivå  
▪ Rødt nivå  

▪ Felles for ungdomsskoler og videregående skoler (gjelder alle nivå)  
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  
• Kilder 

 
 
 
 
 
 
 

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/
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https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#nivainndeling-av-smitteverntiltak-trafikklysmodell
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
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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/#kontaktreduserende-tiltak-i-ungdomsskoler-gront-gult-og-rodt-niva
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https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#gult-niva
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#rodt-niva
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#kontaktreduserende-tiltak-i-videregaende-skoler-gront-gult-og-rodt-niva
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#kontaktreduserende-tiltak-i-videregaende-skoler-gront-gult-og-rodt-niva
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#gront-niva
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#gult-niva
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#rodt-niva
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#felles-for-ungdomsskoler-og-videregaende-skoler-gjelder-alle-niva
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/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/kilder/


 

Orkdal vidaregåande skole 

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

 

 

 
Avslutning av skoleåret 2019/20 
Det er lagt ned et betydelig arbeid av timeplanleggerne og lærerne med juni-timeplanene. 
Gjeldende timeplaner ligger godt innenfor det som kan kalles en «normal» juni-timeplan. 

Det gjennomføres mange vurderingssituasjoner de neste dagene, noen elever følges ekstra 
opp ift sluttvurdering, elevene skal foreta innlevering av lærebøker, klasserom og spesialrom 
skal ryddes, noen skal ut på (overnattings-)turer, og det skal gjennomføres klassevise 
avslutninger.  

I tillegg jobbes det med en intern elevundersøkelse vedr undervisning/opplæring under 
Koronakrisen som også skal besvares av elevene før skoleslutt. Undersøkelsen sendes ut rett 
over pinse. 

Elevene har innarbeidet en del timer som skal avspaseres inn mot skoleslutt – dette skyldes 
lengre skoledager bl.a pga plantime. Rektor er derfor trygg på at skoleåret er gjennomført på 
en meget god måte – både faglig og ift årstimetall, selv om dette nå er «satt til side». 

Jfr fellesmøtet 28.mai så er det viktig at kontaktlærerne for Vg1 og Vg2 utarbeider en 
aktivitetsplan for uke 24 som leveres trinnansvarlig.  
Hele presentasjonen fra fellesmøtet ligger for øvrig i SharePoint og finnes på følgende link; 
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 

Lærerne skal ila de kommende dagene foreta karakteroppgjør, og publisering av karakterene 
skjer 10.juni (Vg3) og 12.juni (Vg1 og Vg2). Videre skal Fagfornyinga planlegges, og 
tiltaksplaner skal evalueres og justeres foran kommende skoleår.  

Når det gjelder lærebøker for Vg1 for skoleåret 2020/21 så avventer vi både valg og bestilling. 
Erfaringsmessig er det greit å vente slik at valg av endelige læreverk blir korrekt.  
I fag der lærebok videreføres kommende skoleår vil det bli foretatt supplering. 

Det er opprettet et nettsted med Feide-tilgang for alle lærere der man har mulighet til å se 
ulike nye lærebokeksemplarer. Gå inn via www.pendel.no og benytt Feide-pålogging. 

I tillegg er det/blir det bestilt tilgang på digitale læringsressurser, bl.a Creaza, ASK, ol.  

Mer informasjon om lærebøker mv kommer mandag 15.juni. 

 

 

Ha ei flott pinsehelg! 
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