
VELKOMMEN TILBAKE TIL 
SKOLEN! 
Til elever og foresatte! 

UNDERVISNIG PROGRAMFAG VG2 OG VG3 

Ansatte ved Skjetlein vgs ønsker elever på vg2 og vg3 yrkesfag hjertelig 
velkommen tilbake til skolen etter at den har vært stengt siden torsdag 12. 
mars. Vi gleder oss til endelig å ha dere tilbake! 

Skolen åpner for følgende klasser: vg2 Byggteknikk, vg2 Teknikk og 
industriell produksjon, vg2 Heste- og hovslagerfag, vg2 Landbruk og 
gartnernæring, vg2 Anleggsgartner- og indrettsanelggsfag, vg3 Landbruk. I 
tillegg åpner skolen for noen få elever som har et eget tilbud innen vg3 i 
skole. Totalt åpner skolen for 110 elever. Til vanlig møter over 300 elever på 
skolen. 

Elevene kommer på skolen for å få praktiske øvinger i yrkesfagene sine. 
Skolen organiserer dette på en slik måte at det på det meste er ca. 60 elever 
på skolen samtidig. Men disse er fordelt rundt omkring på hele skolen.  

Oppmøtested for klassene: 
Alle klasser vil bli tatt imot av en eller flere yrkesfaglærere og en representant 
fra skolens ledelse på klasserom første dag. Da vil de få en gjennomgang av 
skolens Coronaregler. De skal blant annet sikre at elevene holder minst 1 m 
avstand til hverandre gjennom hele dagen. Se oppmøtested side 2. 

GOD HYGIENE 

Vi har i tråd med veilederen utarbeidet lokale hygienerutiner, noen av disse 
er listet opp i vestre kolonne på. Enkelte steder er det nå merket med tape i 
gulvet som viser avstand i områder der vi forventer kø eller trengsel, dette er 
vi allerede kjent med fra dagligvarebutikkene. Du finner lenke til veilederen 
på skolens hjemmeside. Elevene har deltatt aktivt i dugnaden så langt og vi 
har forventning om at elevene fortsetter med å følge opp de tiltakene vi har 
satt i verk.  

TRANSPORT 

AtB er forberedt og skolebussene vil gå som normalt. Busselskapene gjør 
nødvendige tiltak med tanke på avstand mellom passasjerene og det er viktig 
at du følger de anbefalte tiltakene. Ved bruk av skoleskyss, bør elevene sitte 
på annenhver plass i bussen. For eksempel kan det på en buss med fire 
sitteplasser per rad, sitte to passasjerer per rad med alternerende sitteplass 
vindu/midtgang. Elevene må holde minst en meters avstand mens de venter   
på bussen. 

VIKTIGE 
SMITTEVERNTILTAK 
• Følge FHI sine anbefalinger med 

tanke på håndvask/hostehygiene 

• Antibacstasjoner i verksted og ved 
matservering 

• Opplæring i mindre grupper, unngå 
større samlinger, pauser til 
forskjellig tid 

• Forsterket renhold på toaletter og 
fellesarealer 

• Holde 1 meter avstand, gulvmerking 
der det kan bli trengsel 

• Renhold av fellesutstyr 

• Redusert antall på internatet, 
tilrettelegging av transport 

Se ellers egen veilerder på 
nettsidene til UDIR.no 

 

 
 

 

Skjetlein videregående skole 



ELEVTJENESTEN 

Elevtjenesten er fra uke 18 åpen tirsdager og torsdager mellom kl. 10.00 – 
14.00. Da er helsesykepleier, rådgiver og elevtjenesteleder fysisk til stede på 
skolen. De er ellers tilgjengelig på telefon/e-post/skype alle dager som 
tidligere. 

Elevene må gjøre faste avtaler med de som jobber i Elevtjenesten da de ikke 
tar dropin. 

 

ER DET TRYGT Å MØTE PÅ SKOLEN? 

Skolen er et arbeidsfellesskap. Om alle følger anbefalte smitteverntiltak skal 
skolen være en arena der det er liten sjanse for smittespredning 

Når skal elevene møte? 
• Når de ikke har symptomer på sykdom. 
• Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan ungdommer og ansatte 
 komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn. 
• Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke 
bekreftet covid-19, skal eleven og den ansatte møte på skolen som normalt. 
Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen dersom de får symptomer (se under). 
• Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent 
pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) 
kan møte på skolen. 
• Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke 
bekreftet covid-19, skal du møte på skolen som normalt. 

 “Det har stor betydning at ungdom kan gå på skole i utbruddsperioden 

samtidig som smittevern ivaretas.” – Veileder, UDIR 

Når skal elever ikke møte? 
• Elever skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke 
møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 
døgn. Om du blir syk på skolen har vi satt av et rom der du kan vente til vi får 
organisert skyss hjem 
• Elever med bekreftet covid-19 skal være i isolasjon, det samme gjelder 
elever som er i nærkontakt/husstandsmedlem til en person med bekreftet 
smitt. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og 
hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet. 
 
 
Se for øvrig nettsidene til www.fhi.no 
 

 

 
Praktiske øvinger er viktig i yrkesfag 

Oppmøtedager uke 18: 

2AIA – bedriftsprksis alle dager 
2ARA – onsdag, torsdag, fredag møter i 
kantina 
2BYA – mandag, tirsdag, onsdag – 
møter på rom 12v 
2HHA – delt i grupper, skole 
annenhver dag, møter i stallen/109 
 
2LGA/B – mandag, tirsdag - 
programfag uke 18/YFF uke 19 
2LG Øvingsgruppe 1 og 2 møter på rom 
215, øvingsgruppe 3 og 4 møter på rom 
218 
 
3ANA – undervisning hele uka, møter i 
kantina 
3LAA – undervisning hele uka, møter 
på rom 219 
3NAA – etter avtale med faglærer 
 
Videre oppmøte blir kunngjort på våre 
nettsider. 
 
Kontakt skolen om du har spørsmål: 
 
Tlf: 74 17 60 60 
Postmottak.skjetleinvgs@trondelagfylke.no 
www.skjetlein.vgs.no 
 

http://www.fhi.no/
http://www.skjetlein.vgs.no/
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