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Informasjon nr.5 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 11.03.2020  

  

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

VIKTIG; 

• Skoleeier avlyser fra nå av alle elevreiser, en lang rekke 

arrangementer, hospitering og begrenser praksisutplassering 

i helsevesenet 

• Russen blir sterkt oppfordret til å avlyse arrangementer 

Skoleeier har de siste ukene hatt tett kontakt med helsemyndighetene og lyttet til 

rådene de har gitt. Nå sier helsemyndighetene at epidemien går over i en ny, og 

langt mer alvorligere fase. 

Oppdaterte råd fra helsemyndighetene fører til at skoleeier nå iverksetter mer 

omfattende tiltak for å begrense smittespredningen. De videregående skolene skal 

fra nå av håndtere situasjonen likt på tvers av kommunegrenser. 

I tillegg til å iverksette tiltak for å begrense smittespredningen ved egen skole, 

skal vi selvfølgelig sørge for at elevene våre får en best mulig opplæring slik at 

flest mulig gjennomfører.  

Alle ansatte ved Orkdal vgs skal derfor fra nå av kun prioritere 

primæroppgavene, dvs legge til rette for at undervisningen blir ivaretatt 

på en god måte. 

 

VÆR FORBEREDT!  

Arbeidsplaner og digital teknologi 

Helseministeren uttalte tirsdag den 10/3 at situasjonen kan bli langvarig. Vi ved 

Orkdal vgs må vi derfor være forberedt på en situasjon der mange elever og 

ansatte etter hvert må være hjemme på grunn av sykdom eller karantene. 

Rektor vil herved påpeke og understreke viktigheten at alle lærerne har 

gode og konkrete arbeidsplaner for undervisningen.  

Vi må forvente at elevene skal gjøre en del arbeid på egen hånd. Det betyr bl.a at 

lærerne må ta i bruk digitale løsninger for undervisning, oppfølging mv der det er 

mulig.  

Som rektor er det selvsagt mitt ansvar at skolens lærere som har behov for 

opplæring i digitale hjelpemidler som f.eks Skype, får den opplæringen og støtten 

man trenger. Varsle derfor din fagleder hvis du har behov slik opplæring. 

IKT sentralt jobber nå med brukerveiledninger for bruk av digitale løsninger. Disse 

vil bli utsendt til alle ansatte straks de foreligger. 

 

 



Møter og arrangementer  

Skoleeier har besluttet å begrense møter og arrangementer fra dd. Dette gjelder 

spesielt møter som går på tvers av skoler, kommunegrenser og andre 

virksomheter. I tillegg skal det gjøres risikovurderinger i forkant av større 

arrangementer der følgende punkter legges til grunn for analysen; 

• Hva er målet med arrangementet? 

• Hvem skal delta – er det sårbare personer/gruppe? 

• Fins det alternativ møteform? Skype? 

• Er det møtedeltagere på tvers av skoler, andre virksomheter, 

kommunegrenser? 

• Hva er konsekvensen ved smittespredning? 

• Hvilke konsekvenser ser du ved ikke å holde arrangementet? 

 

Løpende drift, interne samlinger og normal samhandling ved Orkdal vgs 

går som normalt - dersom ikke kommuneoverlegen gir beskjed om noe 

annet. 

 

Skoleeier har så langt avlyst/utsatt følgende arrangementer: 

• Arena Trøndelag i uke 11 (avlyst) 

• HMS-samling i uke 11 (utsatt) 

• Avdelingsseminar for avdeling utdanning i uke 11 (avlyst og erstattet med 

et kort Skypemøte) 

• Fag- og svennebrevutdeling i Steinkjer (avlyst) 

• Mellomledersamlinga i uke 12 (utsatt) 

• Ledersamling (SOUL-samling) i uke 12 (utsatt) 

• Rektormøte i uke 12 (avlyst og erstattet med et kort Skypemøte) 

• Åpning av den nye Oppdalshallen (utsatt) 

Når det gjelder gjennomføring av prosjekt-/jubileumsuka for MD, så 

avventes det svar fra kommuneoverlegen. Forhåpentligvis mottar vi 

svaret onsdag 11/3. 

 

 
Elever og ansatte i hjemmekarantene 

Hva vi som skole gjør med friske elever og ansatte som etter hvert blir satt i 

karantene på grunn av syke eller mulig smittede familiemedlemmer, vil bli vurdert 

sammen med fastlege/kommuneoverlegen. Rektor vil i slike tilfeller følge opp 

overfor instansene og håndtere saken(e) på vegne av skolen. 

Dersom legen sier at det er greit å gå på skolen/jobb, så må vi forholde oss til det.  

For elever og ansatte som er i risikogrupper, så vil rektor gjøre individuelle 

vurderinger i samråd med foresatte, lege og den enkelte ansatte. 

 

 

 

 

 

 

 



Nedenfor følger anbefalingene fra Folkehelseinstituttet vedr 

hjemmekarantene; 

• Nærkontakt til bekreftet tilfelle, det vil si de som har hatt nær kontakt med 

et bekreftet tilfelle, inkludert de som bor sammen med bekreftet tilfelle.  

• Helsepersonell som er husstandsmedlemmer til mistenkte tilfeller, inntil 

svar på laboratorieprøve foreligger 

• Karantene gjelder også for alle personer som har vært i områder med 

utbredt spredning av koronavirus. Det betyr at alle som har vært i områder 

med utbredt spredning skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, 

uavhengig av om de har symptomer eller ikke. 

• Avvik fra dette kan komme som pålegg fra 

kommuneoverlege/smittevernoverlege lokalt i den enkelte kommune 

 

Hospitering og/eller aktiviteter for ungdomsskoleelever 

Skoleeier ber nå de videregående skolene om ikke å gjennomføre hospitering 

og/eller aktiviteter for ungdomsskoleelever, slikt får vente til situasjonen er mer 

avklart.  

Rektor kjenner ikke til at vi ved Orkdal vgs har slike planer. Uansett skal i så fall 

slike planer bli avlyst/utsatt umiddelbart. 

 

HO-elever ute i praksis 

Fylkeslegen har bedt de videregående skolene om å vurdere alternative tilbud på 

skolen for elever som er ute i praksis i helseinstitusjoner. Dette gjelder f.eks 

praksis ved alders- og sykehjem.  

Helsemyndighetene er særlig opptatt av å begrense risikoen for smitte i 

helseinstitusjoner.  

Ekstern praksis og yrkesfaglig fordypning for elever ved Helse- og 

oppvekstfag (HO) må derfor begrenses. Dette gjelder både på Vg1 HO og Vg2 

helsefagarbeider ved Orkdal vgs. Her må det utarbeides et alternativt tilbud i 

skolen. 

Rektor kommer til å følge opp denne saken med lærerne ila onsdag 11/3. 

 

Elevreiser til innlandet og utlandet 

Fra nå av blir alle elevreiser avlyst fram til noe annet blir bestemt. For oss 

ved Orkdal vgs betyr det i første omgang at planlagte reiser til Oslo og 

London kommende uke kanselleres. Ber derfor om at de lærerne som 

egentlig skulle følge elevene på disse to reisene, tar kontakt med rektor 

ASAP! 

Skoleeier jobber med å avklare de økonomiske konsekvensene av ovennevnte. 

Rektor avventer beskjed fra skoleeier om det skal gjøres tiltak ift de elvene og 

lærerne som pt er ute i Europa gjennom Erasmus+. 

 

 

 



Russefeiring 

Slik situasjonen er nå frarådes russen å organisere russearrangementer med 

mange mennesker tilstede.  

Rektor vil derfor rette en meget sterk og klar oppfordring til russen ved 

Orkdal vgs om å avlyse alle planlagte arrangementer der russen står som 

arrangør og/eller ved arrangementer der russen selv deltar. 

 

Ansatte ved Orkdal vgs må holde seg oppdatert 

Trøndelag fylkeskommune har laget en beredskapsside som oppdateres jevnlig, 

her er link https://www.trondelagfylke.no/om-oss/fylkeskommunen/beredskap/ 

 

Følg med rådene fra Folkehelseinstituttet på nettsiden www.fhi.no. 

 

Rektor kommer fortsatt til å sende ut infobrev med jevne mellomrom, mye av 

denne informasjonen hentes ut fra informasjon som kommer fra skoleeier.  

I tillegg vil det bli gitt ytterligere informasjon på fellesmøtet torsdag 12/3. 
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