
 

 
Trøndelag fylkeskommune   
Fosen videregående skole  
 

 

Til elever og foresatte 

         Bjugn, 4. januar 2021 

Undervisning på rødt nivå i uke 1 og 2 

Jeg viser til siste informasjon fra regjeringen og folkehelsemyndighetene den 3. januar. Det er nå 

innført påbud om at all undervisning i videregående skole skal gjennomføres etter rødt nivå i uke 1 

og 2 som et skjerpet smitteverntiltak mot korona. 

Rødt nivå innebærer: 

1. Ingen syke skal møte på skolen 

2. God hygiene og forsterket renhold 

3. Ytterligere kontaktreduserende tiltak, noe som innebærer at vi skal sørge for større 

avstand mellom elevene i undervisningen. 

Vi ber elevene spesielt om å merke seg følgende: 

1. Veksling mellom digital undervisning og oppmøte på skolen: 

For å imøtekomme kravet til større avstand mellom elevene deler vi opp elevgruppen, slik 

at klassene veksler mellom å ha undervisning på skolen og digital undervisning hjemme.  

Hver klasse får tilsendt en oversikt over hvilke dager de skal møte på skolen i uke 1 og 2 

fram til 18. januar.   

 

2. Holde avstand også i klasserommet: 

Det er samtidig viktig at hver enkelt passer på å holde minst én meter avstand til andre, 

både i klasserommet og i pauser, og at alle hjelper til med å unngå trengsel f.eks. inn og ut 

av klasserom og grupperom og andre områder der det lett blir kø. 

 

3. Munnbind på skolebussen: 

Ørland kommune har innført påbud om munnbind på skolebussen for elever i 

ungdomsskolen og videregående skole fra og med 4. januar. 

Alle skolens lærere vil kontinuerlig legge ut informasjon på Canvas om undervisningsplaner og 

arbeidsoppgaver i de enkelte fagene.  Elevene må daglig følge med på denne informasjonen. 

Skolen er betjent og har åpent som vanlig i denne perioden, og det er greit å komme hit for å 

hente bøker eller utstyr dere har liggende i skapet.   

Tips og råd i forbindelse med koronasituasjonen og helserelaterte spørsmål finnes hos: 

• Ørland kommune: https://orland.kommune.no/ 

• Folkehelseinstituttet sine nettsider: https://www.fhi.no/ 

• Helsenorge.no: https://helsenorge.no/ 

For øvrig vil vi kontinuerlig legge ut ny informasjon for alle skolens elever og foresatte på 

hjemmesiden vår: https://web.trondelagfylke.no/fosen-videregaende-skole 

Dersom dere har spørsmål eller innspill til oss er vi tilgjengelig på skolens telefon 74174200 og 

på e-post: postmottak.fosenvgs@trondelagfylke.no. 

Med hilsen 

Maia Revdal 

Rektor 
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