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         Orkdal vgs 12.03.2020 

 

Til alle elever og foresatte  
 
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. 
 
Når du som elev nå er sendt hjem for å redusere smittespredning av Koronavirus, 
så må du være forberedt på at opplæringen vil foregå via nettbaserte tjenester.  
 
Dette betyr at; 

• ingen elever har fått «fri» fra skolen og kan gjøre noe annet i skoletiden. 
• opplæringen i sin helhet vil foregå over nett, og du vil ha en helt «normal» 

skoledag gjennom nettundervisning.  
• du følger den vanlige timeplanen, om ikke annen beskjed blir gitt. 
• du starter hver time med å gå inn i Canvas på det faget som står på 

timeplanen. Her vil læreren legge ut en beskjed over hva som skal skje i 
denne timen. 

• i Canvas er det mulig å sette opp en Konferanse hvor lærer og elever kan 
kommunisere sammen. 

• det vil bli ført fravær til hver time. Varsle fravær ved å benytte Canvas. 
• det er sannsynlig at planlagte vurderingssituasjoner endres for å tilpasses 

nettundervisning, nærmere informasjon om dette vil du få av faglærer. 
• du må sørge for at IKT-utstyret er rigget hver dag. Har du ikke tilgang til 

nett hjemmefra, så må du gi beskjed til kontaktlæreren din.  
• du også er tilgjengelig på mobiltelefon.  
• du har husket å ha ladet utstyret. 
• du må være oppmerksom på at meldinger også kan komme på e-post, sms 

eller chat. 
 
Det er en meget krevende situasjon vi alle nå befinner oss i, det blir 
derfor viktig at du som elev følger opp arbeidet ditt. Det krever struktur 
og at du motiverer deg selv til å gjøre denne jobben.  
 
Orkdal vgs forventer derfor av deg som elev at; 

• du har tatt med deg PC og lærebøker hjem.  
o Hvis ikke så kan du hente utstyret på Orkdal vgs fredag 13/3-

2020 i tidsrommet kl.08:00-10:00. Etter den tid er skolen 
stengt! 

• du har dialog med kontaktlærer og faglærerne dine. 
• du følger opp undervisningsopplegg og vurderinger som legges ut i Canvas. 
• du melder ifra om sykdom og leverer egenmelding. 
• du følger de råd som fortløpende kommer fra helsemyndighetene, 

tar del i dugnadsarbeidet som nå er iverksatt for å hindre 
smittespredning av Koronaviruset. 

 
 
Alle elever og foresatte må sørge for å holde seg oppdatert ved å benytte skolens 
hjemmeside, her vil all informasjon bli oppdatert kontinuerlig.  
 

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