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         Orkdal vgs 12.03.2020 

 

Rammeverk – nettbasert opplæring ved Orkdal vgs 
 
Som alle har fått med seg så har Fylkeskommunen besluttet at de videregående skolene i 
Trøndelag skal være stengt på ubestemt tid pga Koronaviruset.  
Vi trenger derfor et rammeverk for hvordan lærerne ved Orkdal vgs skal drive nettbasert 
opplæring i den perioden som nå kommer. 
Rektor har utarbeidet følgende rammeverk, som også ble presentert i fellesmøtet 12.03.2020.  
 

• Opplæringen skal så langt det er mulig gjennomføres som vanlig. Hovedforskjellen er 

at den nå skal foregå på en annen arena enn tidligere.  

• Timeplaner og fag gjennomføres som oppsatt fom mandag 16/3-2020. 

• Faglærerne skal være tilgjengelig for elevene iht timeplan.  

• I den perioden som kommer nå er det viktig å skaffe et godt nok vurderingsgrunnlag. 

• Bruk CANVAS som utgangspunkt for å legge ut faglige opplegg/oppgaver/egenarbeid 

til elevene slik at de holder seg faglig oppdatert. Elevene kan da bl.a kontakte lærer 

via chat. 

• Bruk gjerne også NDLA og lignende plattformer for å planlegge undervisningen 

framover. 

• Hvis man planlegger videokonferanser eller annen digital undervisning, så 

gjennomføres dette iht timeplanen – med mindre lærerne har avtalt noe annet der 

også elevene er blitt varslet.  

• Lokal IT vil være tilgjengelig for support.  

• Hvis elevene skal levere inn noe, men ikke leverer innen fristen - før anmerkning for 

manglende innlevering.  

• Det kan ikke føres fravær på elevene så lenge skolen er stengt. Det betyr at pr i dag så 

finnes det ingen god løsning for å føre fravær. Elevene må derfor oppfordres til å 

melde evt fravær pga sykdom i Canvas. 

• Siden ingen ikke vet hvor lenge skolen blir stengt eller hvor mange av de ansatte som 

evt blir syke, så er det meget viktig at alle nå planlegger undervisning for en lang 

periode. Undervisningsplanene må ligge tilgjengelig i Canvas.  

• Fagleder vil følge opp hver enkelt lærer ift planlegging, undervisningsopplegg mv. 

Benytt fagleder og de andre lærerne som viktige samtalepartnere. 

• Fagleder er en støttespiller til lærerne og kommer til å innkalle til Skype-møter for å 

koordinere undervisningsplaner og framdrift.  
 
En liten huskeliste som kan benyttes før og underveis, og som forhåpentligvis kan 

være til hjelp i den enkeltes planlegging; 

o Vurder om det er mulig å gjennomføre skriftlige prøver som skriftlige 

innleveringer. 

o Vurder om det er mulig å gjennomføre muntlige vurderinger via Skype, 

innlevering av lydfil e.l. 

o Vurder om det er mulig å gjennomføre praktiske vurderingssituasjoner.  

o Skriftlige innleveringer går som planlagt. 

 

 

Ovennevnte punkter i dette rammeverket vil bli løpende vurdert ift endringer/justeringer 

hvis situasjonen tilsier dette. Innspill fra lærerne ønskes! 


