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Informasjon nr.6 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 12.03.2020  

  

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

Situasjonen rundt Koronaviruset endrer seg stadig, rektor forsøker derfor å holde alle ansatte 
oppdaterte med siste nytt. Dette er meget krevende, det strømmer på av meldinger og gode 
råd fra flere hold.  
Rektor forholder seg imidlertid kun til skoleeier/fylkesrådmannen, og til de anbefalinger som 
kommer fra helsemyndighetene. 
 

Siste nytt; 
 

Skoler er nå stengt i Trøndelag 

Levanger videregående skole er stengt ut uka. Kommuneoverlegen i Værnesregionen har i 

kveld besluttet å stenge barnehager og skoler i regionen. Dette betyr at Ole Vig vgs, Selbu 

vgs og Meråker vgs stenges med en varighet til over helgen i første omgang. 

 

Kantina ved Orkdal vgs 

Det er nå innhentet råd fra fylkeslegen vedr. kantinedrift.  
Fylkeslegen mener rådene for møter/forestillinger/arrangementer som er innført, også skal 
legges til grunn for samling av elever i kantine/andre fellessamlinger på skoler. 
 
På bakgrunn av dette kommer vi nå til å redusere antall plasser til under 100 i kantina ved 
Orkdal vgs. 
 
Øvrige råd som understrekes fra Fylkeslegen; 

• Viktigst som alltid er håndhygiene og hosteetikette 

• Prioriter håndvask med såpe og vann, berøringsfrie kraner 

• Håndvask eneste effektive tiltak ved synlig skitne hender 

• Lett tilgang til mulighet for håndvask før måltid 

• Lett tilgjengelige papirlommetørkler/tørkepapir som kastes etter bruk 

• Alkoholbasert desinfeksjon tilgjengelig 
 

I tillegg til ovennevnte så stenger vi ved Orkdal vgs all buffeservering i kantina fom torsdag 
12/3-2020, og går over til lukkede pakninger (salatskåler, mv).  
 

PC`er og læremidler 

På bakgrunn av at Orkdal vgs etter hvert kan stå i en situasjon der både elever og ansatte blir 
satt i karantene eller skolen blir stengt, så ber nå rektor om at alle ansatte tar med seg både 
PC og evt andre nødvendige læremidler hjem etter endt arbeidsdag – 5 dager i uka!  
Denne ordningen iverksettes fra dd. 
Sørg også for at elevene innfører samme rutine. 



Digitale hjelpemidler/løsninger 

Som nevnt i Info nr.5 så jobber IKT sentralt med digitale løsninger som kan bidra til å 
opprettholde opplæringen i en karantenesituasjon. 
Det utarbeides nå veiledninger til videoløsningene Skype og konferanseverktøyet (BBB) i 
Canvas.  
Sistnevnte er sannsynligvis enklest å ta i bruk da alle elever allerede har tilgang til verktøyet, 
men Skype er også en mulighet. 
 
Videoveiledningene vil mest sannsynlig være klare i løpet av torsdag 12/3-2020. 
 
 

Informasjon til elever og foresatte 

Orkdal vgs samler all informasjon om Koronasituasjonen på vår hjemmeside. Ber om at 
kontaktlærerne sørger for å informere sine elever og ansatte om følgende link; 
 
https://web.trondelagfylke.no/orkdal-vidaregaande-skole/nyhetsarkiv/koronaviruset/ 
 

Her vil også våre Infobrev som er sendt ut til ansatte og elever være tilgjengelig. 

https://web.trondelagfylke.no/orkdal-vidaregaande-skole/nyhetsarkiv/koronaviruset/

