
 

 
Trøndelag fylkeskommune   
Fosen videregående skole  
 

 

Nytt  f ra  skolen –  uke  14 

I skrivende stund er det ennå uklart om skolene skal åpne etter påske, og evt. 

i hvilken grad de skal åpne.  Vi er varslet at det vil komme en endelig 
avgjørelse om dette fra regjeringen onsdag 8. april.  Inntil vi vet sikkert 

hvordan det blir planlegger vi for ulike alternativ.  I Trøndelag fylkeskommune 
har vi bestemt følgende for de videregående skolene: 

1. Dersom de videregående skolene skal åpne tirsdag 14. april, enten det 

er helt eller delvis, skal de ansatte ved skolen bruke denne dagen til å 
planlegge for å ta imot elever/elevene f.o.m. onsdag 15. april.  Det er 

f.eks. behov for å se på hvordan vi kan ivareta smittevernhensyn som 
fortsatt skal gjelde, både for elever og ansatte. 
 

Ved en evt. åpning av de videregående skolene har vi uansett også fått 
beskjed om at skoleskyssen ikke kan komme i gang igjen før onsdag 

15. april. 
 
I dette tilfellet vil elevene få arbeidsoppgaver de skal jobbe med heime 

tirsdag 14. april, men det vil ikke bli lagt opp til videokonferanser eller 
Skype-møter mellom lærer og elever. 

 
2. Dersom de videregående skolene fortsatt skal være stengt vil vi 

fortsette undervisningen digitalt, dvs. en videreføring av dagens 

situasjon.  Det vil fremdeles være mulig for elever som har særlige 
behov å kunne møte på skolen sammen med lærer eller barne- og 

ungdomsarbeider.  Dette kan være i tilfeller der det er ekstra krevende 
for eleven å følge skolearbeidet heimefra eller for å få ekstra oppfølging 
i læringssituasjonen. 

 
Det vil bli lagt ut informasjon om endelig avgjørelse mht. åpning eller fortsatt 

stenging på skolens hjemmeside så snart vi har fått en avklaring.  For øvrig 
oppfordrer vi også til å følge med i media. 

I de tre ukene vi har hatt undervisning på digitale plattformer registrerer vi i 

all hovedsak en imponerende innsats, både av skolens elever og av lærerne.  
Situasjonen er krevende, men jeg opplever at både elever og ansatte gjør sitt 

ytterste for å legge forholdene best mulig til rette for læring. 

Jeg vil minne om at hovedfokus for oss, uansett hvordan situasjonen blir 
framover fortsatt 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 innebærer at elevene har en plikt til å følge 

undervisningen samtidig som de har rettigheter til opplæring.  Det er derfor 
fortsatt viktig at dere holder dere oppdatert på beskjeder som kommer fra 
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lærerne, at dere bruker Canvas aktivt og sørger for å delta i de oppleggene og 
oppgavene som lærer tilrettelegger for.   

Vi har fått noen meldinger om at enkelte elever synes det har vært et stort 
arbeidspress i denne tiden, f.eks. med mange innleveringer til korte frister.  Vi 

har fokusert på dette i klassenes lærerråd, og prøver nå å samordne oss enda 
bedre mht. arbeidsmengden deres.  Det er ellers viktig at vi får høre fra både 

elever og foresatte dersom det er noe som ikke oppleves greit. 

For elever som ikke har god nett-tilgang heime vil skolen dekke utgifter til 
ekstra mobil datapakke.  Ta kontakt med kontaktlærer eller direkte med 

skoleledelsen dersom dette er aktuelt. 

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

Så vil jeg ønske dere alle en riktig god påske, og velkommen tilbake til 

skolen etter ferien enten det blir i digital form, eller med oppmøte i 
skolebygningen. 

 

Med vennlig hilsen 

Maia Revdal 

Rektor 
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