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Muntlig og muntlig-praktisk eksamen er avlyst, 

forsiktig oppstart for vg2 yrkesfag 27. april  

Kjære alle elever, lærere, foresatte og øvrige ansatte.  

Viser til pressemelding i dag 21.4 hvor regjeringen har bestemt at alle muntlig, 

muntlig-praktiske og praktiske eksamen avlyses våren 2020.   

Jeg er glad for den beslutningen. Først og fremst for de elevene som kanskje ikke har 

fått anledning til å forberede seg skikkelig, men også fordi det prioriteres å gjennomføre 

privatisteksamen for alle de elevene som har meldt seg opp denne våren. OHG stiller 

bygget til disposisjon fremover og vil støtte praktisk opp her.  

Dette betyr ikke at det er sommerferie   Nå får vi god tid til å sette 

standpunktkarakterer, og veldig mye fremover vil handle om å gi elever og lærere tid til 

å skaffe et godt vurderingsgrunnlag. Det er mulig både for dem som har skoledagen sin 

hjemme, men også kanskje på skolen etter hvert. Vi har forskjøvet heldagsprøve-

perioden og vil også nå forskyve tidspunkt for å sette endelig standpunkt.  

Ellers så åpner OHG forsiktig opp skolen mandag 27.april for våre avgangselever 

på yrkesfag vg2.  Dette er én klasse med 19 elever. Vi har sett på nødvendige 

smitteverntiltak på bygget, og lagt en plan for mottak av ungdommene. Klassen skal 

fortsatt ha undervisning hjemme i fellesfagene norsk, engelsk, samfunnsfag og 

kroppsøving. I  programfagene vil elevene bare komme inn til skolen i små grupper for å 

få veiledning og undervisning etter avtale med programfagslærerne. Det er ennå ikke 

bekreftet når øvrige elever skal tilbake på skolen.  

Viser også til en veileder for smittevern som gir oss råd og føringer til ungdomsskoler 

og videregående skoler når det gjelder drift under koronavirusutbruddet våren 2020. 

Her vil hygienetiltak, økt renhold og noe redusert kontakt mellom personer være de 

viktigste tiltakene. Les gjerne mer her: 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-

koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/ 
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Avslutningsvis ønsker vi å skryte litt av avgangselevene våre! Den siste måneden har 

vært svært annerledes enn forvented og russetiden har blitt satt på vent. Vi oppfordrer 

til å skape litt god stemning, bruke russedresser etter hvert, kose seg litt ekstra og 

feire (med avstand) - ta VARE på hverandre uten å ta PÅ hverandre  

Ellers er elevstemmen viktig for oss, og i dag hadde vi elevrådsmøte via Teams hvor 

elevene ga konstruktive innspill på hjemmeskolen vår – takk for gode refleksjoner her!  

Hold motet oppe!  

 

Camilla K. Mehl        Tone Fairway  

 Rektor        Ass.rektor    

    


