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Informasjon nr.8 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 13.03.2020  

  

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

Det har ila dagen vært stort trykk på både epost og telefon. Regner imidlertid at dette avtar 
utover neste uke når undervisningen settes i gang for fullt. 
 
Nedenfor følger noen presiseringer og litt annen informasjon. 
 
Formål med stengingen, rett til opplæring 

• Formålet med stengingen av skolen er å redusere smittespredning. 

• Selv om skolen er stengt for ordinær opplæring, så har elevene rett til å få opplæring. 
Det er skoleeiers ansvar å sørge for at elevene får denne opplæringen.  

• Nasjonale myndigheter har i dag kommet med presiseringer om hva rett til opplæring 
innebærer. 

• Myndighetene ber oss være spesielt oppmerksom på opplæring til elever med store 
og vedvarende behov.  

• Det er derfor avgjørende at lærerne og faglederne har tett dialog i den perioden som 
kommer slik at rektor er godt informert om det som skjer «der ute».  

 
Elevfravær, ekstrajobber, mangel på internett mv 

• Som beskrevet i informasjonsbrevet som ble sendt ut til elever og foresatte torsdag 
12/3, vil fraværsføring bli en utfordring i tiden som kommer. Vi får bare gjøre vårt 
beste og henstille elevene om å melde fravær i Canvas. 

• Rektor har i dag mottatt flere henvendelser fra elever der det beskrives at de blir 
«kalt ut» av arbeidsgiver, og derfor «må» ha fri fra opplæringen. 
Rektor understreker nok en gang at elevene ikke har skolefri, men skal følge 
«normal» timeplan. 
Hvis situasjonen utvikler seg slik at lokale og/eller sentrale myndigheter ber om 
assistanse fra skolen for å bistå inn mot kritiske samfunnstjenester f.eks innen HO-
sektoren, så stiller saken seg helt annerledes. Skulle det oppstå, så vil alle ansatte få 
en melding om dette fra rektor. Pt finnes det ingen slike henvendelser. 

• Vi ser nå på løsninger for elever som bor i områder med dårlig bredbåndsdekning 
eller som av andre grunner ikke har tilgang til bredbånd hjemme. Varsle rektor hvis 
dere mottar slike henvendelser fra elever. 
  

Rammeverket for nettbasert opplæring 

• Orkdal vgs har i dag mottatt flere henvendelser der leverandører av diverse 
programvare tilbyr sine tjenester og hjelp ift nettbasert opplæring. Mulig slike 
henvendelser også er sendt direkte til enkelte lærere. 
Rektor ber om at alle benytter de løsningene som allerede er anskaffet og tilrettelagt 
av Trøndelag fylkeskommune, inkludert de løsningene der Orkdal vgs allerede har 
lisenser. Her finnes det veldig gode brukerveiledninger, disse ble sendt ut til samtlige 
lærere torsdag 12/3. 
Skulle det likevel være behov ut over de ovennevnte, ta kontakt med lokal IT for 
avklaring.  



Elever og lærere – utenlandsopphold ifbm Erasmus+ 
Det er i dag besluttet at alle elever og lærere som har vært på reise gjennom Erasmus+, skal 
reise hjem så raskt som praktisk mulig. Dette pga fare for stengte flyplasser osv. 
Returbilletter er nå bekreftet og alle lander på Værnes ila søndag 15.mars 2020.  
 
Planen for hjemreise er følgende; 

• London; fra Gatwick kl.12:20 - lander på Værnes kl.15:50 

• Koper; fra Ljubljana kl.11:10, via Frankfurt og Gardermoen - lander på Værnes 
kl.20:45 

• Norwich; fra Norwich kl.16:55 via Amsterdam - lander på Værnes kl.22:50 

• Dublin; fra Dublin kl.13.25 via Amsterdam - lander på Værnes kl.22:50 
  
Rektor har i dag hatt dialog med kommuneoverlegen i Orkland ift hjemmekarantene etter 
hjemkomst.  
 
Lærere, elever og foresatte har fått beskjed om å forholde seg til følgende; 
Alle som har reist utenom Norden skal nå i 14 dagers hjemmekarantene.  
Kommuneoverlegen anbefaler at de som nå kommer hjem, må unngå nærkontakt med andre 
og helst bo hos noen som ikke er i jobb.  
De som settes i hjemmekarantene kan ta en tur ut, såfremt de unngår kontakt med andre.  
Hjemtransporten fra Værnes må organiseres av elevenes foresatte. Bilen skal vaskes ut med 
såpe og vann etterpå. 
  
Det vil bli mulighet for disse elevene og lærerne å hente ut PC`er, lærebøker mv fra skolen 
mandag 16.mars 2020 i tidsrommet kl.11:00-12:00.  
 
Mistanke om smitte eller sykdomsutbrudd  

• Orkdal vgs fører logg over alle kjente hendelser. 

• Oppstår det mistanke om smitte eller oppstår det sykdom hos skolens ansatte eller 
elever, meld fra om dette til nærmeste leder. 

 
Ansattes tilgang til Orkdal vgs 

• Renholderne har i dag foretatt nødvendig nedvasking av toaletter, garderober mv.  
Rektor vil sammen med faglederne i starten av neste uke vurdere om det finnes 
andre nødvendige driftsoppgaver som må/skal/bør utføres i kommende periode. 
Dette gjelder f.eks helt nødvendig vedlikehold, rundvasking, lønnsarbeid mv 

 

• Er det lærere som mangler utstyr, har ikke god nok plass hjemme ol – varsle din 
nærmeste leder og vi ser på saken. 

 


