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Informasjon nr.50 Koronavirus (Covid-19) 
 

 Dato: 10.11.2020  

  

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

Flere fylker har de siste dagene innført rødt tiltaksnivå på sine videregående skoler. Lørdag  
7. november sendte derfor Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet 
ut et brev til alle fylkesmennene med en presisering om hva rødt nivå innebærer. 

Rødt nivå ikke er det samme som hjemmeskole, uansett programområde i videregående 
skole. Tilstedeværende på skole er viktig for ungdommers utdanning, utvikling og sosiale liv. 
Alle elever skal derfor ha tilbud om undervisning på skolen, og rødt nivå skal ikke brukes som 
et forebyggende tiltak. Det er dessuten kommuneoverlegene i den enkelte kommune som 
beslutter det til enhver tid gjeldende tiltaksnivå. 

Etter presiseringen reverserte Troms & Finnmark umiddelbart sitt tidligere vedtak om rødt 
nivå på alle sine videregående skoler, Viken gjorde det samme i går kveld (mandag). 

Når det gjelder de videregående skolene i Trøndelag så er det innført rødt nivå ved Ole Vig 
videregående skole i Stjørdal. Alle de øvrige skolene har gult nivå.  
____ 
 
Pt har vi god kontroll på situasjonen her ved Orkdal vgs. Greier vi å følge opp gjeldende 
smittevernsprotokoller og beholder det lave smitterykket som er nå, så beholder vi nok gult 
nivå framover.  

Men; skulle det mot formodning skje at rødt nivå må innføres, så skal vi uansett sørge for at 
alle elever har tilbud om undervisning på skolen - i tillegg til digital hjemmeundervisning.  

Forskjellen på gult og rødt nivå er at; 

• ikke alle elevene kan være fysisk til stede på skolen samtidig, vi må dele opp i mindre 
grupper 

• 1-metersregelen innføres igjen i klasserommene 
  
Dersom det oppstår en situasjon der det ved Orkdal vgs innfører rødt nivå og dermed ikke 
kan ha alle elevene på skolen samtidig, gjelder følgende for elevene når de har digital 
undervisning/hjemmeskole; 

1. Eleven har plikt til å delta på all avtalt hjemmeskole. Dette gjelder uavhengig av om det er 
avtalt digital undervisning («synkron opplæring»), eller om eleven jobber selvstendig med 
avtalt arbeid hjemmefra («asynkron opplæring»).  

2. Dersom eleven er forhindret fra å delta på avtalt hjemmeskole leveres det søknad / 
dokumentasjon på lik linje med om opplæringen hadde foregått på skolen. 
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3. Dersom eleven uten gyldig grunn unnlater å delta på avtalt hjemmeskole vil det jamfør 
ordensreglementet kunne få konsekvenser for den helhetlige vurderingen av elevens 
orden (levere pålagt arbeid til avtalt tid) og oppførsel (delta aktivt i opplæringen). 

4. Manglende deltakelse på avtalt hjemmeskole kan bidra til at læreren mangler grunnlag til 
å gi vurdering, jmf fOLL § 3-3 (utdrag): Elevar, lærlingar, lærekandidatar og 
praksisbrevkandidatar skal møte fram og delta aktivt i opplæringa. Stort fråvær eller 
andre særlege grunnar kan føre til at lærar og instruktør ikkje har tilstrekkeleg 
vurderingsgrunnlag til å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i fag. 

5. Da det er vanskelig å håndheve en rettferdig ordning med fraværsføring for elever som på 
grunn av kontaktreduserende tiltak ved rødt nivå ikke har mulighet til å møte fysisk på 
skolen, føres det ikke fravær som kommer på vitnemålet eller teller mot fraværsgrensa i 
forbindelse med avtalt hjemmeskole. Avtalt hjemmeskole anses i denne sammenhengen 
som organisert studiearbeid etter forskriftens § 3-45. 

_____ 

Privatisteksamener høsten 2020 
Som tidligere nevnt er november eksamensmåned for privatister. I år gjelder dette til de 
grader Orkdal vgs – vi skal arrangere privatisteksamener i ett stort antall de kommende 
ukene. 
Alle har i dag mottatt e-post fra Lars Johan vedr parkering, smittevern mv.  

Vi følger egen protokoll fra Udir når det gjelder smittevern for gjennomføring av 
privatisteksamen. Generelt så bygger denne protokollen på at privatistene holdes adskilt fra 
skolens elever. Det betyr at på de dagene det er veldig mange privatister, så vil Sondrehallen 
bli benyttet til eksamen. De som avlegger eksamen vil dermed være fysisk avskjermet fra 
resten av skolen. 

Vi har riktignok også noen egne elever som skal avlegge privatisteksamen, disse vil bli 
skjermet fra de øvrige eksterne privatistene ved at de får tildelt egne klasse-/grupperom. 

Lars Johan vil fortløpende sende ut informasjon om bruk av rom og organisering i denne 
eksamensperioden. 
_____ 

Til slutt i denne infoen, skabb 
Det er oppdaget tilfeller av skabb i nærområdet og på skolen, skabbutfordringen i 
nærområdet er allerede blitt omtalt i lokalavisa ST. 
Ber derfor om at ansatte er oppmerksomme på dette, og sørger for å sende elever hjem 
umiddelbart hvis noen har symptomer/kløe der man mistenker skabb. Vedkommende må da 
oppsøke lege ASAP. 
Hvis det blir påvist skabb så blir det iverksatt behandling (salve mm) av alle husstandens 
medlemmer, samt full nedvasking av hus, møbler, klær mv. 
Man kan komme tilbake på skolen etter at dette er utført, forutsatt at behandlingen har 
pågått i minst ett døgn. 

I ungdomsmiljøene oppstår det ofte noen sanne- og noen mindre sanne rykter om slikt nevnt 
ovenfor. Helsesykepleierne vil derfor ta en runde innom i noen av Vg1-klassene ila 
morgendagen med informasjon. 


