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Informasjon nr.7 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 12.03.2020  

  

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

Stengte skoler 

Som sikkert alle har fått med seg så har Trøndelag fylkeskommune i dag besluttet at de 
videregående skolene skal stenges på ubestemt tid pga Koronaviruset.  
 
At skolene er stengt betyr at ingen elever skal møte på skolen eller arbeidsplass 
(YFF/hospitering) fom fredag 13/3-2020. 
 
For de ansatte gjelder følgende; 

• Lærere ved Orkdal vgs skal fra dd ha hjemmekontor og gjennomføre undervisning via 
nettbaserte løsninger. 

• Renhold vil foreta nødvendig nedvasking av toaletter mv fredag 13/3-2020, deretter 
forlater renholderne bygningsmassen inntil ny beskjed kommer fra rektor. 

• Øvrig stab skal utføre sitt arbeide via hjemmekontor. 

• Faglederne skal ha hjemmekontor. 

• Ingen ansatte skal gå inn i skolens bygninger fom fredag 13/3-2020 kl.10:00. Hvis 
noen må hente ett eller annet, scanne et dokument ol – ta kontakt med rektor på  
tlf 951 02 111 for tillatelse. Dette pga nedvaskingen som nå blir foretatt. 

 
Det kan bli aktuelt å innkalle ansatte til Skype-møter, dette for å koordinere 
undervisningsplaner, beredskapsarbeid mv. Det vil i så fall bli utsendt egen innkalling til slike 
møter. 
 
Til informasjon så er selvsagt hele bygningsmassen stengt også for utleie fra nå og inntil 
videre, og leietakerne er varslet. 
 

Elever og lærere som oppholder seg i Europa – Erasmus+ 

Vi får mange henvendelser fra ansatte med spørsmål om hva som skjer med elevene og 
lærerne som pt befinner seg i ut i Europa gjennom Erasmus+. Lærerne skal etter planen 
returnere til Norge 15/3, mens elevene har retur den 28/3. 
Til informasjon så har vi kontinuerlig kontakt med dem, og våre lærere sørger for at elevene 
er i de beste hender. 
 
I samråd med Fylkesrådmannen vil det bli foretatt en beslutning om elevene skal hentes hjem 
umiddelbart eller ikke i morgen tidlig – fredag 13/3-2020. 
 

Informasjon og media 

For Orkdal vgs er det viktig at alle ansatte, elever og foresatte forholder seg til informasjonen 
som kommer fra rektor Orkdal vgs – ikke fra andre kanaler.  
 
Alle mediehenvendelser vil bli håndtert av rektor. 



Informasjon til elever og foresatte, og rammeverk for den nettbaserte opplæringen 

• Rektor har utarbeidet et informasjonsskriv som nå sendes ut til elever og foresatte. 
Skrivet beskriver hvordan Orkdal vgs skal håndtere undervisningen, og våre 
forventninger til elevene. 

 

• I tillegg så er det utarbeidet et skriv som beskriver rammeverket for hvordan lærerne 
nå skal jobbe. De mest vesentlige punktene ble gjennomgått i fellesmøtet i dag. 
Dette er skikkelig nybrottsarbeid, ber derfor om at lærerne gjør seg erfaringer og 
sender rektor forslag til endringer/justeringer som evt kan tas inn i reviderte utgaver. 

 
Rektor kommer til å fortsette med å sende ut Infobrev til alle ansatte med (u)jevne 
mellomrom. Disse, sammen med mye annen informasjon om situasjonen, vil også bli lagt ut 
på skolens hjemmeside;  
 
https://web.trondelagfylke.no/orkdal-vidaregaande-skole 
 
 
Rektor ønsker alle lykke til med jobben, og er helt sikker på at vi sammen skal løse de store 
utfordringene som nå ligger foran oss! 

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

