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Her kommer informasjon om skolestart for noen og fortsatt 

fjernundervisning for andre. I tillegg informerer vi om andre ting                     

du har nytte av å vite. 

 

 

Skoleåpning – noen skal tilbake på skolene 

27. april åpner videregående skoler landet over for yrkesfagelever på VG2 og 

elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole. Det er en del av den delvise 

åpningen regjeringen bestemte seg for før påske. Helt konkret skal elevene få 

opplæring i programfagene på skolen. Opplæring i fellesfagene vil fortsette som i 

dag, det vil si hjemmefra, i det digitale klasserommet.  

For at vi skal kunne åpne skolene må det være forsvarlig med tanke på smitte, 

noe vi tar på alvor og vil sørge for. Smitteverntiltak skal vi tilpasse så det blir 

helt trygt å komme tilbake til skolen. 

Det vi må finne løsninger for, og venter avklaringer på fra nasjonale 

myndigheter, er: 

• Når elever og ansatte kan eller ikke kan være på skolen  

• Hygienetiltak   

• Redusert kontakthyppighet mellom personer 

Det er allerede klart at det vil være unntak for elever i risikogruppene og for 

elever som lever sammen med familiemedlemmer i en risikogruppe, for å gjøre 

risikoen for alvorlig sykdom mindre. De skal fortsatt få fjernundervisning. 

Ansatte i samme situasjon vil også måtte fortsette å jobbe hjemmefra. 

 

Vi har kalt inn til et nytt rektormøte fredag 17.april. I dette møtet vil vi blant 

annet planlegge hvordan vi skal åpne skolene. 

 

Fortsatt digital skole hjemme for de andre 

For alle elever på VG1, og elever på VG2 og VG3 studieforberedende 

utdanningsprogrammer, skal opplæringen fortsatt skje digitalt. Regjeringen har 

sagt at det vil bli en gradvis åpning av skolene, men vi vet ikke når eller om de 

videregående skolene åpner fullt og helt dette skoleåret. Vi kommer med mer 

informasjon når vi vet det. 

 



Myndighetene lager veileder til elever, ansatte ved skolene og 

skoleeierne 

Vi som er skoleeier samarbeider med de andre fylkeskommunene om å komme 

med innspill til nasjonale myndigheter til en egen veileder. Hensikten med en 

slik veileder er at skoleeier, ansatte og elever skal få tydelige, konkrete råd om 

hvordan vi skal forholde oss når skolene åpner. 

Hva det betyr for de videregående skolene i Trøndelag kommer vi tilbake til så 

raskt veilederen er på plass. Trolig neste uke. Vi kommer også til å gjøre 

nødvendige avklaringer regionalt med fylkeslegen. 

 

Det kan bli forskjeller fra kommune til kommune 

Selv om skolene åpner delvis kan kommunelegen i den enkelte kommune stenge 

skoler, for eksempel i områder med mye smitte.   

 

Oppfølging av elever med lærevansker eller andre særlige behov 

Vi får tilbakemeldinger om at noen av elevene våre står i fare for å ikke greie å 

gjennomføre skoleåret. Dette gjelder først og fremst de elevene som trenger 

ekstra tett oppfølging. Det bekymrer oss.  

Det er allerede gitt unntak for enkelte elevgrupper, som dermed får oppfølging 

på skolen. Vi er i dialog med Fylkesmannen, ved fylkeslegen, om vi kan åpne 

opp for opplæring for flere enn de som er omfattet av unntaksbestemmelsene, 

og da spesielt for elever som har læringsvansker.  

I en forskriftsendring som er på høring ser det ut til at elever med 

spesialundervisning og ulike læringsutfordringer skal være blant de som 

vurderes til å få et tilbud - selv om de ikke automatisk har rett til det. Og 

dermed blir det opp til skolene å foreta denne vurderingen, gjerne i samarbeid 

med PPT. 

I praksis ser vi for oss at undervisningen fortsatt blir gitt digitalt, men at skolene 

kan ha en form for læringsverksted på skolen der elever med behov får hjelp 

med oppgavene de har fått. Det vil være viktig å prioritere fag som gir karakter 

på vitnemålet dette skoleåret.  

 

Her er noe av det andre vi jobber med for tiden og som vi trenger 

avklaringer på så fort som mulig: 

• Eksamen: Planlegging av eksamensperioden, både for elever og 

privatister. Vi venter på endelig avklaring fra nasjonale myndigheter på 

om det blir ikke-skriftlig eleveksamen eller ikke. På grunn av 

smitteverntiltakene må vi ha mange flere eksamensvakter og flere arealer 

å arrangere eksamen i. 



• Skoleskyss: Vi har kontakt med AtB om hvordan skoleskyssordningen 

blir når skolene bare delvis er åpne. 

• Flere elever tilbake på skolen: Vi vurderer om vi kan åpne opp for 

opplæring på skolene for enkelte andre elevgrupper enn de som allerede 

er beskrevet. Dette gjelder blant annet om vi kan åpne opp for 

idrettsaktivitet i de to praktiske fagene aktivitetslære og toppidrett, som 

kan gjennomføres utenfor skolens arealer. Slike vurderinger gjelder også 

for noen andre fag. Vi kan imidlertid ikke gå på tvers av det som 

nasjonale myndigheter har bestemt. 

• Krav om timetall: Vi jobber med å avklare hvordan skolene skal forholde 

seg til kravene til minste timetall med opplæring.  


