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Undervisningen ved Fosen vgs etter påske 

Fortsatt digital undervisning for alle elvene fra 14. t.o.m. 24. april 
Som kjent fra regjeringens pressekonferanse 7. april skal skolene fortsatt holde stengt etter påske.  
Dette innebærer at elevene fortsatt må forholde seg til undervisning og arbeidsoppgaver som 
lærerne organiserer digitalt.  Alle elever må holde seg oppdatert om sine fag i Canvas og delta 
aktivt i undervisningskonferanser og/eller Skype-møter som lærerne innkaller til.  Første skoledag 
etter påskeferien er tirsdag 14. april, og da må vi alle, både elever og lærere, sørge for å «logge 
oss på» igjen. 

Skolen vil fortsatt tilby å ta imot elever i skolebygget dersom en har spesielle utfordringer med å 
arbeide heime eller har ekstra behov for oppfølging i skolearbeidet.  Dere som allerede har hatt 
slike opplegg får nærmere avtale med lærer eller barne- og ungdomsarbeider om neste oppmøte. 

Skolen skal åpne for elever ved VG2 og VG3 Yrkesfag fra 27. april 
For de videregående skolene er det bestemt at det skal åpnes for undervisning ved skolen for 
elever ved Yrkesfag VG2 og VG3 f.o.m. mandag 27. april.  For Fosen vgs vil dette gjelde elever i 
følgende klasser: 

2BY – 2ELDA – 2ELEN – 2HEA – 2KS – 2KJ – 2SS – 3ELDA 

Vi vil få nærmere føringer fra sentrale myndigheter og fra skoleeier mht. hvilke forholdsregler som 
skal tas for å ivareta smittevernhensyn ved oppstarten.  Vi fortsetter arbeidet med tilrettelegging 
for denne situasjonen etter påske, og kommer tilbake med informasjon om tiltak som skal 
iverksettes.  Vi er også klar over at noen elever ikke skal møte på skolen selv om de tilhører 
klasser det skal åpnes for, fordi de selv, eller noen i nær familie tilhører risikogruppen for smitte.  
Vi er opptatt av å finne løsninger for alle elevene våre, både de som kan møte og de som fortsatt 
skal være heime. 

Etter 27. april 
Målet er at alle elevene skal komme tilbake til skolen i tida fram mot sommerferien.  Vi ser derfor 
også på muligheter til å få til dette.   

Jeg minner for øvrig også om informasjon som tidligere er lagt ut på skolens hjemmeside, og til 
Utdanningsdirektoratet: www.udir.no/korona 
 
Fortsatt riktig god påske til dere alle sammen! 

Med vennlig hilsen 
Maia Revdal 
Rektor 

 

 

 

Elever og foresatte ved Fosen vgs 
Dato: 08.04.2020 

 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.udir.no%2Fkorona&data=02%7C01%7Cpostmottak.fosenvgs%40trondelagfylke.no%7Ca1c6c47d231848de41b408d7db025d58%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C0%7C637218675509655305&sdata=KFxjSO3cKMT9%2Bo28iDdWzXa3iz%2B8TPM6xnbHN0gRkBE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.udir.no%2Fkorona&data=02%7C01%7Cpostmottak.fosenvgs%40trondelagfylke.no%7Ca1c6c47d231848de41b408d7db025d58%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C0%7C637218675509655305&sdata=KFxjSO3cKMT9%2Bo28iDdWzXa3iz%2B8TPM6xnbHN0gRkBE%3D&reserved=0

