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Nytt  f ra  skolen –  uke  12 

Vi har nå lagt bak oss ei uke i en både uvanlig og uvirkelig situasjon der 

skolen er stengt for å ivareta smittevern mot viruset Korona Covid-19.  Mitt 
inntrykk etter denne uka er at alle gjør sitt aller ytterste for å finne gode 

løsninger slik at opplæringen skal gå sin gang; det gjelder både skolens 
ansatte og elevene våre.   

Vårt hovedfokus denne uka har først og fremst vært å forsikre oss om at hver 

og en lærer har kontakt med alle elevene i fagene sine.  I tillegg har lærerne 
utviklet egen kunnskap om ulike måter å gjennomføre undervisningen på, slik 

at elevene både skal ha progresjon i lærestoffet og en mest mulig variasjon i 
undervisningen.  Jeg hører eksempler fra klasser som har gjennomført 
videokonferanse-undervisning, arbeidsoppgaver som vanligvis blir gjennomført 

på verkstedet er tilpasset til heimeforhold, kroppsøving gjennomføres online 
og det har vært avholdt prøver og innleveringer digitalt.  Målet vårt er å sikre 

at lærerne har vurderingsgrunnlag for sine elever ved slutten av skoleåret, slik 
at alle elevene kan fullføre året med vitnemål eller kompetansebevis. 

Det er viktig for meg å understreke at vi har ulik erfaring og kompetanse mht. 

å benytte digitale hjelpemidler i en så spesiell situasjon som vi er i nå.  
Mulighetene er også ulik p.g.a. fagenes egenart. Undervisningsoppleggene i 

klassene vil derfor nødvendigvis variere.  Uansett gjør alle lærerne nå en stor 
innsats for å bli enda bedre på undervisning i «det digitale klasserommet». 

Jeg har stor forståelse for at situasjonen også er krevende for elevene og 

deres familier.  Mitt inntrykk så langt er at elevene har vært aktive i egen 
læring, og tålmodige med at kanskje ikke alt fungerer 100%. 

Det som er viktig å legge vekt på framover: 

• Som elev må du fortsatt sørge for å holde deg oppdatert på beskjeder 
som kommer fra lærerne dine og fra skolen.  Bruk Canvas aktivt. 

• Sørg for å delta i de oppleggene og oppgavene som lærer tilrettelegger 
for. 

• Ta kontakt med faglærer eller kontaktlærer dersom det er noe faglig du 
ikke skjønner, eller noe du ellers lurer på av praktiske ting. 

• Meld fra til kontaktlærer dersom du blir syk. 

• Pass på å ta vare på deg selv: Gjør hverdagen så strukturert som mulig, 
og unngå at «døgnet blir snudd».  Hold kontakt med venner.  Ta pauser 

innimellom – gjerne med frisk luft. 

Foreløpig forholder vi oss til at skolen skal være stengt til 26. mars, men vi er 
forberedt på at situasjonen kan bli forlenget.  Vi venter også på nærmere 
beskjed om beslutninger vedr. gjennomføring av eksamen.   
 

Elever og foresatte ved Fosen vgs Dato: 20.03.2020 



 

  

  

 

Enn så lenge oppfordrer vi til å følge med i nyheter, fortsatt følge alle råd som 
kommer fra myndighetene mht. smitteforebygging og ellers ta kontakt med 
oss dersom det er noe som er uklart. 
 
Vi anbefaler også følgende nettsteder: 
 

• https://www.udir.no/korona 
 

• https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-
beredskap/informasjon-om-koronaviruset/rad-til-hvordan-dere-kan-
gjennomfore-opplaringen-hjemme/ 
 

 
Jeg minner for øvrig også om informasjon som tidligere er lagt ut på skolens 
hjemmeside: https://web.trondelagfylke.no/fosen-videregaende-skole 
 

 

 

Med hilsen 

Maia Revdal 

Rektor 
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