Dette er informasjon som KFF har mottatt fra Tryggheim vgs, som eksempel på hvordan Rogaland
fylkeskommune informerer friskolene i fylket:

Notat: Elever som har behov for et opplæringstilbud på skolen
17. mars 2020
Pr. nå er føringene fra UDIR at skolene må foreta en konkret og individuell vurdering
av hvilke elever som har et særskilt omsorgsbehov, og derav har krav på et tilbud om
opplæring som ikke er nettbasert.
Rogaland fylkeskommune har allerede definert at alle elever med organiseringsform
hverdagslivstrening har et slikt behov (skriv av 13. mars) og at noen elever med
organiseringsform arbeidstrening kan ha et slikt behov (skriv av 16. mars). For den
sistnevnte gruppen bistår skolenes PP-rådgivere i vurderingen av elevene.
Andre elever som kan ha behov for et opplæringstilbud på skolen
Det kan være aktuelt å tilby andre elever et opplæringstilbud på skolen. Det en må
vurdere er om dette er elever som ikke kan nyttiggjøre seg av nettbasert opplæring
av ulike grunner. Dette kan f.eks. være elever som ikke har internettilgang hjemme,
men kan også skyldes andre grunner knyttet til elven.
Det er skolene som har størst kjennskap til sine elever, og derfor skolene som må
vurdere hvilke elever som kan ha et slikt behov. Dette skal gjøres individuelt for
den enkelte elev. Trenger dere en diskusjonspartner kan dere bruke skolens PPrådgiver.
Vi understreker at skolene skal ha en restriktiv praksis på hvem som vurderes
å ha et slikt behov. Hensynet til smittevern veier svært tung, og må tas i
betraktning.
Tilbudet som eventuelt gis kan være av ulik art og lengde pr. dag. Tilpasset den
enkelte elev.
Det som er beskrevet ovenfor gjelder også for elever som går mot
grunnkompetanse.
For de elevene skolen mener at må tilbys et tilbud på skolen minner vi om
Nødvendige smittevernstiltak for elevene:
-

Organiser undervisningen slik at elevene ikke er tett på hverandre. Elevene
må ikke samles i grupper, men fordeles i skolebygget.
Håndvask ofte
Hoste, nyse i papir
Holde avstand 2 meter
Desinfiser overflater – har tilstrekkelig med desinfiseringsmiddel og såpe
tilgjengelig.

-

Skjerpet renhold- gjerne to ganger om dagen

Dersom elevene som tilbys opplæring på skolen ikke ønsker å benytte seg av
dette tilbudet
Dersom elever ikke ønsker å benytte seg av tilbudet, må skolene få en skriftlig
bekreftelse på dette, da eleven frasier seg retten til opplæring for en periode.

