Trøndelag fylkeskommune
Fosen videregående skole
Elever og foresatte ved Fosen vgs

Dato: 08.05.2020

Informasjon om åpning av skolen, standpunktkarakterer og klagerett
Skoleåpning i uke 20
Som kjent er det nå bestemt at alle skolene skal åpnes for elever i løpet av uke 20. Vi er glad for at vi
igjen kan ta imot dere som er elever ved Fosen vgs, og gleder oss til å treffe dere igjen fysisk etter hvert!
Skolene skal fortsatt forholde seg til råd og anbefalinger som er gitt i smittevernveileder fra
Utdanningsdirektoratet for å begrense faren for smitte av Koronoavirus - Covid 19. Dette betyr bl.a. at
det er krav til avstand mellom elevene, og strenge renholdsrutiner. For å ivareta hensyn som ligger i
disse bestemmelsene vil det bli en noe annerledes skoledag og skoleuke enn det vi er vant til, også ved
Fosen vgs. Vi må også ta hensyn til at noen av skolens ansatte kan være forhindret fra å møte fysisk på
jobb p.g.a. at de er i risikogruppen for smittefare. Det vil derfor bli en kombinasjonsløsning i tida
framover, der dere skal møte ved skolen enkelte dager kombinert med at det fortsatt blir noe opplæring
og skolearbeid som foregår digitalt heime.
Foreløpig holder vi fast på timeplanen som har vært brukt de siste to ukene for elever ved VG2 Yrkesfag,
og VG3 Dataelektroniker. Dere møter ved skolen etter gjeldende plan også i uke 20, dvs.:
Mandag og tirsdag:
Onsdag:
Torsdag og fredag:

VG2 BY, VG2 ELEN, VG2 DEL
VG2 HEA
VG2 KS og VG2 KJ/Ind.tek

3ELDA møter tirsdag, onsdag og torsdag
For øvrig vil alle elever få en plan tidlig i neste uke med hvilke dager og til hvilke fag dere skal møte
ved skolen i ukene fram mot sommerferien.
Vi har utarbeidet rutiner ved skolen basert på Veileder for smittevern som er gitt ut fra
Utdanningsdirektoratet: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-ogberedskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggendetiltak/#redusert-kontakt-mellom-personer

Gjennom tiltakene vil skolens ansatte holde sterkt fokus på følgende:
•
•
•

Begrenset kontakt både i undervisningsgruppene og i pauser.
Er du syk skal du holde deg heime.
God hygiene med hyppig håndvask, og renhold av arbeidsbenker og utsyr.
Dere vil få nærmere gjennomgang av tiltakene når dere kommer tilbake til skolen.

Bekjentgjøring av standpunktkarakterer, og retningslinjer for klage på standpunktkarakter
Standpunktkarakterene vil bli gjort kjent slik for de enkelte klassene:
Onsdag 10. juni:
Fredag 12. juni:

VG3 ST, VG3 ID, VG3/4 PB og VG2 YF-klassene
Alle VG1-klasser, VG2 ST og VG2 ID

Du har rett til å klage på alle standpunktkarakterer dersom du mener at regler for fastsetting av
standpunktkarakterer ikke er fulgt. (jfr. Forskrift til opplæringsloven §3-17). Du kan klage selv, og dine
foresatte kan klage på vegne av deg fram til du fyller 18 år. Du eller dine foresatte kan kreve
begrunnelse for standpunktkarakteren. Dersom du vurderer å klage anbefales det at du snakker med
faglærer og får en begrunnelse for karakterfastsettelsen før du sender inn klagen.
Klagen må være skriftlig, og signeres av deg eller dine foresatte. Det må gå fram hva du klager på og
begrunnelse for klagen. Fristen for å klage på standpunktkarakterer er 10 dager fra den dagen
karakteren er bekjentgjort, dvs. 20. juni for elever ved VG3 SF og VG2 YF og 22. juni for elever ved VG1
og ved VG2 SF.
Klagen skal sendes til skolen.
Du kan lese mer om retten til å klage på standpunktkarakter på fylkeskommunens hjemmsider:
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/elev/klage-pa-karakter/klag/

Jeg ønsker dere alle elever lykke til med innspurten i arbeidet fram mot skoleavslutningen, og
velkommen tilbake til skolebygget vårt etter hvert!

Med vennlig hilsen
Maia Revdal
Rektor

