
 
 

 

SMITTESITUASJONEN PÅ SKOLEN 

 

Dessverre har vi fått bekrefta at to av våre 

elever har testa positivt på korona denne uka. 

Begge går på VG1 HO. Det har fått en del 

følger for både ansatte og elever. Mange 

lærere er satt i midlertidig karantene fram til 

smittevernkontoret får gjort sine vurderinger. 

Et mindre antall elever fra flere avdelinger er 

satt i karantene av smittevernkontoret på 

grunn av at de er nærkontakter av smitta elev 

på fritida. Alle elever på HO er i midlertidig 

karantene fram til smittevernkontoret får 

gjort sine vurderinger.  

 

Vi skjerper inn reglene om at alle skal holde 

minst en meter avstand til hverandre utafor 

klasserom, gymsal og verksted. I kantina skal 

oppmerkinga på bordene følges, det vil si 

maks tre pr. bord. Det er satt sprit og papir på 

alle bordene.  

 

Vi vil komme ut med mer informasjon så 

snart vi vet mer. Det er smittevernkontoret 

som bestemmer hvilke tiltak som skal gjøres 

framover. 

 

Tor  

 

 

MENY I KANTINA UKE 47  

 

Mandag Spinatsuppe  

Tirsdag Hamburger  

Onsdag Kyllingvinger i curry med ris 

Torsdag Lasagne   

Fredag Vårruller  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAKSINE MOT SMITTSOM 

HJERNEHINNEBETENNELSE - 

TILBUD TIL AVGANGSELEVER 

 

Tidspunkt for "Russevaksinen" - vaksine mot 

smittsom hjernehinnebetennelse, er ennå 

ikke klar. Det er tekniske problemer med 

timebestilling og enda ikke avgjort om 

vaksinen blir gratis eller dere må betale for 

den. Vaksinasjon - og smittevernkontoret 

jobber med dette. 

Dere vil få beskjed så snart dette er klart. 

 

Mona helsesykepleier 

 

 

EKSAMEN FREMMEDSPRÅK 

HØSTEN 2020 

 

17.11. Fremmedspråk I, rom 05.036 

18.11. Fremmedspråk II, rom 05.057 

19.11. Fremmedspråk nivå 3, rom 05.028 

 

Oppmøte er senest kl 08:45. Ta med mat og 

drikke, det blir ikke anledning til å gå i 

kantina. 

Elevene har ikke krav på lesedag. Det skal 

ikke føres fravær på eleven på eksamensdag. 

Kontaktlærere for elever som skal ta 

eksamen vil få en oversikt. Lærere som blir 

berørt av romendinger 17. og 19. 11 har fått 

beskjed. 

 

Eksamensteamet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.11.2020 



 

 

TIL VÅRE ELEVER SOM SKAL 

AVLEGGE EKSAMEN I HØST 

 

Det er viktig at du følger smittevernreglene 

som gjelder for gjennomføring av eksamen. 

Du skal ikke møte til eksamen dersom du: 

• Har milde luftveissymptomer eller 

sykdomsfølelse 

• Har fått bekreftet covid-19 

• Er nærkontakt eller husstandsmedlem 

til person med bekreftet covid-19 

  

Privatister som ikke kan gjennomføre 

eksamen på grunn av punktene ovenfor, har 

rett til utsatt eksamen. Ta kontakt med meg 

dersom du er forhindret i å møte til eksamen, 

eller du har spørsmål. 

Sett deg inn i informasjonen i 

smittevernveilederen før du avlegger 

eksamen. 

Lykke til på eksamen! 

 

Kari Langdahl Andresen 

 Eksamensansvarlig 

 

 

PRIVATISTEKSAMEN DANSESAL 17.11 

  

Tirsdag 17.11 blir det gjennomført eksamen i 

dansesalen. Privatister og vakter skal møte 

opp i Kolstad Arena. 

Dansesalen blir opptatt fra mandag 16.11.  

kl 12:15 til onsdag 18.11. kl 11:30. 

 

Eksamensteamet 

 

 
 

 

https://tronder.sharepoint.com/sites/felles-utd/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Ffelles%2Dutd%2FDelte%20dokumenter%2FEksamensnettverk%2F2%20%20Privatist%2Deksamen%2FRutiner%2FH2020%20Smittevernveileder%20skoler%20061120%2Epdf&parent=%2Fsites%2Ffelles%2Dutd%2FDelte%20dokumenter%2FEksamensnettverk%2F2%20%20Privatist%2Deksamen%2FRutiner

