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Til elever og foresatte  
 
 
GJENÅPNING – ORKDAL VGS 

Som sikkert de aller fleste har fått med seg så forbereder vi nå full gjenåpning av 
Orkdal vgs etter nedstengingen 12.mars 2020.   

Allerede i uke 18 fikk Vg2-elever som går yrkesfag (YF) starte opp undervisningen 
i programfag på skolen, nå står alle øvrige elever for tur! 

Orkdal vgs legger til grunn gjeldende smittevernveileder for hele gjenåpnings-
prosessen, den setter store krav til både elever, foresatte og ansatte.  
Les mer om veilederen på denne linken;  
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-
beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/ 

Logistikk og prioriteringer i innfasingen 
Logistikk i forhold til bruk av ansatte i videregående skole er komplisert, f.eks 
benyttes lærere på tvers av trinn og klasser. Det er derfor svært utfordrende å ha 
opplæringsplaner der de samme lærerne både skal undervise fysisk på skolen og 
samtidig undervise elever digitalt som befinner seg hjemme – i ulike klasser og på 
ulike trinn. 

I den situasjonen vi nå befinner oss vil det derfor være helt umulig å innfri 100% 
på alle punkter. Vi må derfor prioritere innenfor det handlingsrommet som vi nå 
har fått av Kunnskapsdepartementet (KD) og skoleeier Trøndelag fylkeskommune. 

Myndighetene har varslet at alle elever skal få mulighet til å komme tilbake til 
skolen i uke 20. Oppstartsdato for klassene/trinn må da nødvendigvis 
gjennomføres med lokale tilpasninger og fleksibilitet.  

Den enkelte kontaktlærer vil derfor ila kort tid varsle elevene direkte om 
dato for oppstart, og om videre plan for ukene 21-24. 

Litt om situasjonen 
Veileder for smittevern i skoler stiller bl.a krav til avstand, dette medfører at vi 
ved Orkdal vgs får utfordringer med nok areal.  

I tillegg skal flere privatister avlegge eksamen ved skolen i perioden 19.05-
04.06.2020. Privatisteksamen har sin egen veileder når det gjelder smittevern. 
Dette legger ytterligere begrensninger for bruk av areal. 

På bakgrunn av ovennevnte blir derfor elevene nå delt inn i grupper med 
tilstedeværelse på skolen 2-3 dager i uken. Oversikt over tilstedeværelse for den 
enkelte klasse legges ut på skolens hjemmeside straks den er klar. 

Elevene må påregne oppgaveløsning ol med digital oppfølging fra lærerne de 
dagene som tilbringes hjemme. 
 
Til opplysning vil det bli ført fravær for elever som ikke møter på skolen iht plan, 
dette selv om 10%-fraværsregelen er satt til side under koronakrisen.  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/
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Smittevern 
Det er tre tema som er viktige og som vi legger til grunn når Orkdal vgs nå skal 
gjenåpnes; 

• Sosial avstand 
• Hygiene – vask deg inn, vask deg ut 
• Er du syk, hold deg hjemme 

Alle ansatte ved Orkdal vgs gjennomfører mandag 11/5 kurs i smittevern der de 
tre ovennevnte tema er gjennomgående. De ansatte vil deretter sørge for at 
elevene får samme opplæring når de møter på skolen. 

Orkdal vgs har tett kontakt med Kommuneoverlegen i Orkland kommune. Oppstår 
mistanke om smitte hos elever eller ansatte, så har skolen rutiner som håndterer 
umiddelbar testing for Covid-19 i regi av Orkland kommune – og evt nedstenging. 

Risikogruppe – elever  
Elever som befinner seg i risikogruppe vil selvsagt være underlagt andre regler 
enn de øvrige.  
Er man selv i risikogruppe eller bor man sammen med personer risikogruppe, så ta 
kontakt med fastlege før evt oppmøte på skolen.  
Viser det seg at elev ikke skal møte på skolen, så finner vi nok en løsning som 
ivaretar skolearbeidet på en tilfredsstillende måte. 

Transport/skoleskyss 
Skoleskyssen og tilknytningstransport vil følge samme tidtabell som før 
koronakrisen traff oss. Transport har også egen smitteveileder som skal følges. 

Støttetjenester – elever  
Skolens støttetjenester vil være tilstede på skolen iflg egen plan, dette gjelder 
rådgivere, OT, PPT, Helsesykepleiere m.fl. Ta kontakt med tjenestene ved behov. 

Vi må stå samlet om gjenåpningen 
Ovennevnte viser bare en liten del av den prosessen vi nå står oppe i. Rektor ber 
derfor alle elever, foresatte og ansatte om forståelse for de utfordringene en slik 
gjenåpning medfører, og håper alle kan bidra med positivitet og raushet slik at 
både smittevernstiltak og øvrige retningslinjer kan gjennomføres ved 
gjenåpningen av Orkdal vgs!   

Hold deg oppdatert, alt om koronakrisen finnes på skolens hjemmeside;  
https://web.trondelagfylke.no/orkdal-vidaregaande-skole/nyhetsarkiv/koronaviruset/ 

 

Velkommen tilbake til Orkdal vgs! 
 

 

Med vennlig hilsen  

Øyvind Togstad 
 

 

  

Øyvind Togstad 
Rektor 
Orkdal videregående skole  
Skype: oyvto@trondelagfylke.no 
74 17 64 51 / 951 02 111 
74 17 56 70 (sentralbord) 
www.orkdal.vgs.no 

 

https://web.trondelagfylke.no/orkdal-vidaregaande-skole/nyhetsarkiv/koronaviruset/
sip:oyvto@trondelagfylke.no
file:///C:/Users/oyvto.ANSATT/Documents/Korona/www.orkdal.vgs.no

