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Informasjon nr.51 Koronavirus (Covid-19) 
 

 Dato: 31.12.2020  

  

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

Som sikkert alle har fått med seg så øker smittetrykket både i Norge og Trøndelag. Selv om 
man har god kontroll på smitten i Orkland kommune, så har smittesituasjonen i Trondheim og 
våre nabokommuner konsekvenser også for oss ved Orkdal vgs.  

Som følge av ovennevnte vedtok Orkland kommune den 30/12-2020 en forskrift som langt på 
vei inneholder de samme påbud som bl.a Trondheim kommune nå har vedtatt. 
Ny vedtatt forskrift finnes på denne linken; https://www.orkland.kommune.no/her-er-den-
nye-smittevernforskriften-som-gjelder-i-orkland-fra-midnatt.6356760-507025.html 

I forskriften er det nå bl.a innført påbud om bruk av munnbind på buss i rushtrafikk, det 
samme gjelder for drosjetransport. Dette betyr at elever og ansatte ved Orkdal vgs som 
benytter seg av buss/drosje skal benytte munnbind. Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller 
gi dispensasjon for påbudet. 
Munnbind må kjøpes og bekostes av den enkelte elev/ansatt. 

Det er også innført påbud om bruk av munnbind innendørs i det offentlige rom, her er 
skoleelever og ansatte i skolen unntatt påbudet. Men besøkende, i den grad det er åpnet opp 
for disse, skal benytte munnbind i skolearealene. 

Ved skoleoppstart den 4/1-2021 er det svært viktig at vi alle er godt forberedte. Det betyr at 
vi igjen må minne oss selv på; 

• Er du syk så hold deg hjemme 

• God hygiene, benytt vann/såpe, antibac 

• Hold avstand 

• Reduser antall nærkontakter 
 
Rektor ønsker å presisere at Orkdal vgs fortsatt er på gult nivå, det betyr samme nivå som vi 
har vært hele høsten 2020. Men som følge av at smitten rundt oss øker, så må vi alle være 
godt forberedte hvis noe skulle skje. Dette betyr bl.a å legge ut undervisningsplaner i Canvas 
mv. 
 
Vi må fortsatt forsøke å unngå «unødvendige» fysiske møter, benytt digitale møter der det er 
mulig! 
 
Det er svært viktig at vi nå alle holder fokus på smittevern, rektor vil derfor ila mandag 4/1-
2021 besøke alle klasser med ovennevnte budskap.  
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Så litt annen info, denne gangen eksamen og kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk. 

Eksamen 
Det er ny påloggingsside for våreksamen, og kandidater skal på eksamensdagen logge seg 

på kandidat.udir.no. 

Våren 2021 skal elever i Vg1 gjennomføre eksamen etter nye læreplaner i engelsk for 

studieforberedende og yrkesfag, og i matematikk (P, T, PY og TY). Den viktigste endringen er 

at det blir større variasjon i oppgavetypene.  

Elevene skal gjennomføre eksamen i et nytt, heldigitalt eksamenssystem. Udir har publisert 

eksempeloppgaver, og oppgavene er nå under utprøving.  

Les mer om endringene i eksamen og se eksempeloppgaver 

Endringene i eksamen følger innføringstakten til de nye læreplanene.  Her er en oversikt 

over når eksamener etter nye læreplaner kommer.  

Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk 
Et kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk lanseres på nyåret 2021. Lærere kan bruke 
verktøyet til å finne ut om elever med norsk som andrespråk trenger særskilt språkopplæring, 
hvilken norskopplæring eleven trenger, og når eleven er klar for å gå over til ordinær 
opplæring. 

https://uidp.udir.no/LoginKandidat/Login?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3Dudir.kandidatudirno-prod%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fkandidat.udir.no%252Fsignin-oidc%26response_type%3Dcode%26scope%3Dopenid%2520profile%2520openid%2520profile%2520role%26code_challenge%3Dl_5CD2C8Kpu5WsrE-CFTDOk146uOIY9p237K1HD7B_Y%26code_challenge_method%3DS256%26response_mode%3Dform_post%26nonce%3D637430354067490256.ZjMyMmJmMDEtMDFkZi00YzE2LTlhOGItNTFiYzdmMzkyMTRjZjFjMmY4ZjYtNmNhMi00ODQ0LWI0OWYtMTM2MGMwNDQ4Mjdl%26acr_values%3Dudir%253Akandidat%26state%3DCfDJ8Eu5m3EgB4JKkK3j1lcMyWiSFtoRn1-0WjAJ0QGd5enussBwT8463XSHEAtzc7LjLcuRvO-zCP6gm8Agz-sRJTBJ1khqJ0l2LOix9CvvYkI6TdODNBw_4vwDpeYOu80YoZn9rhuaLU_e9e3dxtynFuWYyRMv2ruIalTyjQrQ5tNj7CLGkHKEkevZlgdhL5nK8YoybNeR39yLBlozIogRmweXwYl8G-fa0bHwqGj90cE394VxFN2mPNaO4twRRUROdE3lYlegxwgc8xAnJOQxIr06eQ73aaM9aqy2EJnk0WXJDa9fvJhILGaDnytb-chJtfBr27nvRd5OBKKPEv-Wh0oGW8Cjco0_gC-YDmq_IHiAqd1zKNIoNB04pN2bGjpy9w%26x-client-SKU%3DID_NETSTANDARD2_0%26x-client-ver%3D5.5.0.0
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/slik-endrer-vi-eksamen/
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/nye_lareplaner_og_overgangsordninger_eksamen_/

