
  

 

 

  

Skjetlein videregående skole 

Postadresse: Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer  

Telefon: 74 17 40 00 | Epost: postmottak@trondelagfylke.no| Org.nr: 817 920 632 

         Skjetlein 05.05.20 

Til elever og foresatte ved Skjetlein videregående skole 

I helga fikk en av skolens elever, ved avdeling for Særskilt tilrettelagt opplæring (STO) 

påvist Covid -19. Eleven er satt i isolasjon i sitt hjem. Ansatte ved STO, som har jobbet 

med eleven siste uke er satt i karantene. I tillegg er en elev som har brukt det samme 

arealet som den syke eleven også satt i karantene. Elevene ved STO er organisert i små 

grupper og gruppene er fordelt på ulike rom i avdelingen. Elever og ansatte som hører til de 

andre gruppene er ikke berørt. 

Skolen v/avdelingsleder har fått støtte og veiledning fra smittevernoverlegen i Trondheim 

kommune. Det er de som har kompetanse til og har gjennomført smittesporingen som har 

ført til at en elev og 7 ansatte nå er satt i karantene. Avdelingen blir rengjort og desinfisert 

etter gjeldene regelverk. Inntil videre er det aktuelle arealet stengt og ingen ansatte eller 

elever skal gå inn på arealet før avdelingen er ferdig rengjort/desinfisert. 

Når det gjelder resten av skolens elever, ansatte og bygninger så fortsetter skolens 

smitteforebyggende tiltak som på resten av de videregående skolene i Norge.  

Alle: 

Hoste- og håndhygiene: 

• Papirlommetørkle foran nese og munn når du hoster eller nyser. Kast lommetørkle 

etterpå og vask hendene. Hvis du ikke har lommetørkle, host/nys i albuekroken. 

• Vask hender ofte og nøye med såpe, spesielt når du har vært på steder med mye 

folk. 

• Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke 

er mulig. 

 

Elever eller ansatte som er syke: 

• Hvis noen har forkjølelses- eller influensasymptomer, skal de holde seg hjemme til 

og med et døgn etter at de føler seg friske 

 

Hold avstand: 

• Hold minst 1 m avstand til andre.  

Skolen har lagt til rette for at elever og ansatte skal føle seg trygge på skolen: 

• Færre elever på skolen samtidig 

• Nye håndvaskestasjoner, dvs vask med såpe og tørkepapir 

• Dispensere med håndsprit er hengt opp rundt omkring på skolen 

• Nye grupper elever som starter opp igjen på skolen blir tatt imot av skoleledelse og 

lærere og får en gjennomgang av skolens smitteverntiltak og hvilke organisatoriske 

tiltak skolen har iverksatt  

• Egne Coronaregler i de praktiske øvingsarenaene  

• Renhold av fellesutstyr mellom hver elev 

• Desinfiserende renhold etter nye retningslinjer som følge av Corona pandemien 



 

For øvrig vises til aktuelle dokumenter lagt ut i forbindelse med gjenåpningen av skolen på 

skolens hjemmeside: Vi forbereder åpning av skolen 

• Informasjon oppstart 27. april 

• Informasjonsbrev til elever og foresatte fra utdanningsdirektøren  

Eventuelle spørsmål kan sendes til avdelingsleder Anne Kongshaug: 

annkon@trondelagfylke.no  

og skolens verneleder Edward Hagen:  

edwha@trondelagfylke.no 

 

 

Med vennlig hilsen 

Helén Pedersen 

rektor 
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