
Smittevernregler ved gjenåpning av kulturskolen 

• Alle elever og lærere som kommer til kulturskolen må være helt friske.* 

• Elevene skal ta med alt av instrumenter, noter og rekvisita hjemmefra. 

• Det tilstrebes at foreldrene ikke blir med inn i klasserommet.   

• Undervisningen skjer i store rom: Klasserom, trommerom og musikkbase. 

• Lærer henter og bringer hver elev utenfor inngang nord. Elevene venter på utsiden. 

• Er det flere elever som venter på lærer samtidig, må de holde 2 m avstand i alle retninger 

(bak, foran og til siden) 

• Ved åpning av dører på vei til klasserom/toalett, brukes autoåpner. Berørte flater og 

områder desinfiseres med et stykke tørkepapir fuktet med Antibac. 

• Elev/lærer går via toalett og vasker hendene på foreskrevet måte i forkant og etterkant av 

undervisningen.  

• 2 m avstand mellom elev og lærer i alle retninger i undervisningssituasjonen. 

• Ingen fysisk berøring mellom elev og lærer. 

• Ingen berøring av elevens instrument, rør, munnstykker osv. 

• Dersom flis må skiftes/justeres av lærer underveis i timen, må det desinfiseres med Antibac i 

etterkant. 

• Blåseinstrumenter kan innebære luftbåren smitte. Lærer og elev oppfordres til å plassere seg 

diagonalt i forhold til hverandre. 

• Pult plasseres på gangen utenfor rommet til oppakking/nedpakking. Berørte flater 

desinfiseres med Antibac før/etter hver undervisningstime.  

• Antibac og tørkepapir vil være plassert i eller utenfor hvert undervisningsrom. 

 

* Kan alle barn begynne i kulturskolen igjen? 

Barn og ungdom ser ut til å få mild sykdom av viruset covid-19. Dette gjelder også barn med kroniske sykdommer, og så langt er det 

ingenting som tyder på at disse barna har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 sammenlignet med friske barn. Ut fra et føre-

var-prinsipp, er det allikevel enkelte som kan være mer sårbare og hvor det kan vurderes å fortsette digital undervisning etter 

avtale. Kulturskolen vil i så fall behøve en eller annen form for dokumentasjon. 

 


