
 

 
Trøndelag fylkeskommune   
Fosen videregående skole  
 

 

Informasjon om opplæringssi tuasjonen for  
e levene mens skolen er  stengt  

 

Fylkesrådmannen i Trøndelag har i dag bestemt å stenge alle de videregående 

skolene i Trøndelag inntil videre som et tiltak for å hindre smittespredning av 
korona – Covid 19-virus, og for å skape ro og trygghet for alle elever, 

foresatte og ansatte i en situasjon som for mange virker uoversiktlig. 

Stenging av skolen innebærer ikke at elever, ansatte og deres familier er i 
karantene, ut over de som spesielt har fått varsel om dette fra kommune-

overlege. 

For alle elevene ved de videregående skolene i fylket gjelder at opplæringen 

nå vil foregå i form av hjemmeundervisning. 

Som elev skal du forholde deg til følgende retningslinjer for 
hjemmeundervisning: 
 

• Opplæringen vil i sin helhet foregå over nett, og du vil ha så normal 

skoledag som mulig gjennom fjernundervisning. 

• 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. Hvis aktiviteter skal foregå digitalt i sanntid 

skal du få beskjed av faglærer i god tid i forveien. 

• Det er sannsynlig at planlagte vurderingssituasjoner endres for å 

tilpasses fjernundervisning. 

• Du må sørge for at IKT-utstyret er rigget hver dag. Har du ikke tilgang 

til nett hjemmefra må du gi beskjed til kontaktlæreren din. Det er en 

fordel at du også er tilgjengelig på mobiltelefon. Husk å ha ladet og 

oppdatert utstyret. 

• Hvis du ikke leverer inn pålagt arbeid kan du få ordensanmerkning 

og/eller IV.  
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• Du skal varsle kontaktlærer via melding i Canvas hvis du er syk.  

• Vær oppmerksom på at meldinger fra skolen kan komme på e-post, 

sms eller chat. 

 

Dersom du har lærebøker og utstyr som du behøver i skapet ditt på skolen 
kan dette hentes fredag 13. mars før kl. 12.00.  Seinere må du gjøre spesiell 
avtale om henting av utstyr ved å kontakte skolen.   
 
Dette er en krevende opplæringssituasjon og 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.  
 
 
Alle elever må holde seg oppdatert på skolens hjemmeside: 
https://web.trondelagfylke.no/fosen-videregaende-skole 
 

 

 

Med hilsen 

 

Maia Revdal 

Rektor 
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