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Informasjon nr.49 Koronavirus (Covid-19) 
 

 Dato: 06.11.2020  

  

Informasjon om hvordan skolen  forholder seg ti l  Koronaviruset  (Covid-19) 

Smitteøkning med tilhørende innstramminger nasjonalt og lokalt 
Det har vært en betydelig økning i smitten nasjonalt i aldersgruppen 13-19 år de siste 3 
ukene. Utviklingen i denne aldersgruppen i Trøndelag har ikke vært like raskt, men samtidig 
er det nå mer smitte i samfunnet.  
Det har også vært smitte av elever i videregående skole og dette har hatt konsekvens for 
driften av enkelte skoler også i Trøndelag.  
En utbredelse av smitten i de yngre aldersgrupper vil dessverre være en driver for økt smitte i 
eldre aldersgrupper.  
 
Som alle er kjent med tar nå myndighetene grep og strammer til med overordnede nasjonale 
tiltak, og gir samtidig åpning for at det innføres enda strengere lokale tiltak der smittenivået 
er faretruende høyt. 

Vi ved Orkdal vgs/Orkland kommune er IKKE der pt, her er vi på et veldig lavt smittenivå. 
MEN; vi vet aldri hva som skjer framover, derfor er det viktig at vi alle er proaktive når det 
gjelder forebygging og bidrar til at smittetallene blir holdt så lave som overhodet mulig! 

Nedenfor følger litt info om situasjonen både her ved skolen og rundt oss. 

Smittenivå; 
Det er kommuneoverlegen som avgjør hvilket tiltaksnivå den enkelte videregående skole skal 
følge, dette fastsettes ut fra hvor mye smitte det er lokalt.  
Orkdal vgs er fortsatt på gult nivå, der vi har vært siden august 2020. 
 
Smittevernsveilederen bygger på følgende tre fokusområder; 

• Syke personer skal holde seg hjemme 
• Hygiene 
• Avstand 

I tillegg er nå «Så få nærkontakter som mulig» blitt inntatt, dermed er vi oppe i fire områder! 

Av oppdatert nasjonal veileder for videregående skoler fremgår det at blanding av kohorter 
med elever i ulike fag, gir særlig grunn til å overholde smitteverntiltakene. Det er derfor nå 
spesielt bekymring knyttet til muligheten for å overholde anbefalt avstand i fellesarealer på 
de videregående skolene. 

Rektor ber om at alle ansatte bidrar til at ovennevnte fokusområder blir ivaretatt, både i 
klasserom, i korridorer, i kantina og i andre fellesarealer. Et tiltak – og en sterk oppfordring fra 
rektor – er at alle lærere gjennomfører en «oppfriskingsrunde» i klassene om ovennevnte! 

Rektor har fått melding om at det mangler «sprutflasker» med overflaterens/-middel og 
hånddispensere på noen klasserom, dermed oppstår det en del søl.  
Renhold vil sørge for at flasker, dispensere og kluter kommer på plass der disse mangler. 



 

Orkdal vidaregåande skole 

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

 

 

 

Møte med russen; 
Kommende uke vil rektor og fagledere avholde møter med russen og kontaktlærerne på Vg3. 
Tema vil selvsagt omhandle smittevern for denne elevgruppen – samt en god dose dialog 
rundt russerevy, russeeffekter, russegrupper mv. 
 

Skoleskyss; 
Når det gjelder skoleskyss så vil det fortsatt være egen smittevernsveileder som gjelder, 
denne ligger ute på skolens hjemmeside. I tillegg fikk alle ansatte tilsendt en reminder om 
temaet torsdag 5/11 - rektor håper denne deles med aktuelle «skysselever». 
 
 
Nettverksdagen 23.november; 
Noen av nettverkene har allerede planlagt digitale opplegg for denne dagen, andre har 
planlagt opplegg med fysisk oppmøte. 
Det har nå gått ut melding om at alle samlingene skal gjennomføres digitalt, mer info sendes 
ut av nettverksleder direkte til de påmeldte deltakerne dette gjelder. 

Og selvfølgelig er det mulighet for ansatte til å sitte her på skolen og følge de digitale 
nettverkssamlingene.  
Lurer du på noe rundt dette, ta kontakt med din fagleder. 
 

Privatisteksamen; 
I november skal det avholdes mange privatisteksamener her ved Orkdal vgs. De dagene det er 
mange privatister så vil Sondrehallen bli benyttet som eksamenslokale, mens de dagene det 
er relativt få privatister så vil enkelte reserverte klasserom bli benyttet. 
Udir har utarbeidet egen smittevernsprotokoll som skal benyttes under eksamen, denne 
setter rimelige strenge krav både til skolen som arrangør og – ikke minst – til privatistene! 
 

Julebord/samling for de ansatte; 
Julebordet planlagt til den 13.november er avlyst. 
Rektor vil invitere alle ansatte til sosiale sammenkomster - med mat og drikke – straks 
muligheten byr seg! 
 

Kontaktmøter foresatte Vg1; 
Det skal inviteres til kontaktmøter for foresatte Vg1 ila nov/des.  
Det er sagt at disse møtene kan gjennomføres som (1) fysisk oppmøte med gjeldende 
smitteverntiltak, (2) telefonisk kontakt/facetime, eller (3) digitalt møte via Teams ol. 

Etter de innstramminger som nå er innført, er det svært ønskelig at alt. (2) eller (3) velges – 
forutsatt at det er mulig.  
 

Besøk av eksterne i skolens lokaler; 
Alle eksterne som kommer på besøk til Orkdal vgs må registrere seg i resepsjonen.  
Rektor ønsker å understreke at det er ønskelig med minimalt eksternt besøk akkurat nå. 
Er det mulig så velg alternative kommunikasjonsformer som erstatning for fysisk oppmøte. 
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Og midt oppi Covid - også andre utfordringer; 

Både natt til torsdag og natt til fredag inneværende uke ble det hengt opp Muhammed 

karikaturtegninger på Heimdal vgs og Byåsen vgs. 

Formålet med slike handlinger er selvsagt å oppnå en form for reaksjon. 

Politiet anser ikke dette som noen trussel, men en markering innenfor ytringsfrihetens 

rammer. Og politiet mer eller mindre forventer at dette vil kunne skje ved flere videregående 

skoler.  

Hvis noen oppdager slike tegninger hengt opp her ved Orkdal vgs, ta et bilde av tegningen(e) 

og varsle deretter rektor. 

 

Til slutt i dagens (uvanlige lange) Covid-brev - vær proaktiv; 
Orkdal vgs har god kontroll på smittesituasjonen pr i dag, men vi lever alle i en usikker tid der 
ingen vet som skjer framover. Dette er selvsagt ingen god situasjon, men pr i dag finnes ikke 
noe annet alternativ. 
Rektor ønsker derfor nok en gang å understreke stor fleksibilitet ift å finne løsninger hvis 
arbeidstakere har særskilte behov. Si fra hvis du har slike behov og vi finner en løsning! 

Dette er selvsagt også en svært utfordrende tid for flere av elevene våre. Selv om vi ikke er 
der nå – og ingen håper at vi kommer dit heller – så er det viktig å forberede elevene på at 
det kan komme en nedstengning, og at vi i så fall må i gang med digital undervisning igjen. 

Presiser derfor overfor elevene hvor de finner undervisningsplaner og -opplegg, Canvas 
kalender/konferanse, ønskede kommunikasjonsformer etc, etc - vær proaktiv, og  

Expect the Unexpected! 

 

Uansett så skal vi «stå den av» – denne gangen også! 

 

Ha ei flott helg! 


