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Informasjon i forbindelse med delvis åpning av skolen  

 

Skolen åpnes for elever ved VG2 og VG3 yrkesfag fra 27. april 
Som kjent er det bestemt at de videregående skolene skal åpnes for verkstedrelatert undervisning 
for elever ved Yrkesfag VG2 og VG3 fra uke 18.  For Fosen vgs vil dette derfor bare gjelde elever 
ved VG2 i følgende programfagområder: 

• Byggteknikk 

• Elektrofag (elenergi, data- og elektronikkfag og VG3 datraelektroniker) 

• Helsefagarbeider 

• Kokk og servitør 

• Kjøretøy 

Teorifag og fellesfag skal fortsatt undervises digitalt for disse elevene også. 

Ved skolen er mange av elevene ved yrkesfag VG2 ute i praksis i forbindelse med Yrkesfaglig 
Fordypning i uke 18.  Det vil derfor i hovedsak bare være elevene ved Elektrofag som kommer 
tilbake denne uka.  VG2 Kjøretøy, Helsefagarbeider og Kokk/servitør starter opp ved skolen i uke 
19, mens elevene ved VG2 Byggteknikk er tilbake ved skolens byggfagverksted fra uke 20.  
Klassene vil få nærmere informasjon om hvilke ukedager de skal være ved skolen, og plan for 
dagene. 

Elevene ved VG2 Salg, service, sikkerhet har i all hovedsak teorifaglige programfag.  De skal derfor 
fortsatt undervises digitalt heime i alle fag. 

Verkstedundervisningen ved skolen blir lagt til én - tre hele dager pr. uke.  Øvrige dager i uka 
gjennomføres det undervisning i teorifag og fellesfag heimefra.   

Det vil gå ordinær skoleskyss for elevene de dagene de skal møte til skolen.   

Vi har utarbeidet rutiner ved skolen basert på Veileder for smittevern som er gitt ut fra 
Utdanningsdirektoratet: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-
beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/   
Gjennom tiltakene vil skolens ansatte bl.a. holde sterkt fokus på følgende: 

• Begrenset kontakt.   

- Elevene vil bli fordelt på flere rom, og skal forholde seg mest mulig til samme 
gruppe medelever gjennom undervisningsdagen.  I pausene skal en ikke være 
sammen med flere enn 5 i grupper, og avstandsregelen må holdes. 

- Elevene skal ha et avgrenset areal å være på, også mht. garderober og toaletter. 

- Elevene skal i størst mulig grad bare benytte eget verktøy.  Verktøy som må deles 
på skal rengjøres mellom hver elev. 

 
 

Elever og foresatte ved Fosen vgs 
Dato: 23.04.2020 
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• God hygiene og godt reinhold.   

- Det blir sterkt fokus på håndhygiene.  Dette skal gjennomføres ved ankomst i 
verkstedet/klasserommet og gjentas flere ganger gjennom dagen. 

- Det blir god tilgang til Antibac og reinholdsmidler for å holde utstyr og 
arbeidsbenker/-stasjoner reine gjennom undervisningsdagen. 

- Skolens renholdspersonale vil gjennomføre strengt renhold av alle rom som 
benyttes etter hver dag, og gjennom dagen på toalettene og felles flater som 
gelender og dørhandtak. 

- Bespisning skal foregå i skolens kantine, og vil bli gjennomført puljevis etter hvert 
som det blir flere elever ved skolen.  Maks antall elever i kantina samtidig blir 30.  
Elevene skal også her bare være i grupper på maks. 5 elever med god avstand til 
hverandre.  Bord i kantina rengjøres etter hver bespisning. 

 

• Syke elever skal holde seg heime 

- Dersom elev blir syk på skolen vil han/hun bli isolert på eget rom under tilsyn 
inntil heimtransport kan ordnes. 

- Elever som er syke skal ikke komme tilbake før han/hun har vært symptomfri i ett 
døgn. 

Undervisning for de øvrige klassene 
skal i sin helhet fortsatt gjennomføres digitalt heimefra.  Skolen kan imidlertid fortsatt åpnes for 
korte økter/møter med lærer eller barne- og ungdomsarbeider for elever som har særskilte behov 
for tilrettelegging. 

Det er fortsatt signalisert at alle elevene skal komme tilbake til skolen i tida fram mot 
sommerferien.  Vi ser derfor også på muligheter til å få til dette innenfor rammene som er gitt i 
Veilederen for smitteverntiltak, slik at vi er klare den dagen myndighetene gir oss mulighet til å 
åpne ytterligere.   

Målet blir nå først og fremst å gi elevene et best mulig grunnlag for et godt standpunktresultat.  
Denne karakteren skal ikke settes før helt i slutten av skoleåret nå, når det også er bestemt at det 
ikke vil bli gjennomført noen eleveksamener denne våren. 

Jeg vil ønske dere alle elever lykke til med innspurten i arbeidet fram mot skoleavslutningen! 

 

Med vennlig hilsen 
Maia Revdal 
Rektor 

 

 

 


