Åkrehamn 17.08.20

Smittevernveileder for Karmøy Kulturskole
Denne veilederen har tatt utgangspunkt i Norsk kulturskoleråd sin veileder for smittevern for
kulturskolen, kommunale regler, udir, regjeringens regler og Folkehelseinstituttet pr.
17.08.20.
Se her for smittevernveileder for kulturskoler.
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-omkoronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/barn-og-unge/#organiserte-fritidsaktiviteter
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/unntak-fra-1-metersregelen-enklare-a-arrangere-ferie--ogfritidstilbod-for-barn-og-unge/id2706472/

Felles for alle












Ingen elever eller ansatte skal på undervisning hvis de har symptomer på sykdom
(unntatt pollenallergi). Ved påvist covid-19 skal en i isolasjon.
Ingen elever eller ansatte skal på undervisning som er i husstand med person med
bekreftet covid-19 (karantene).
Man må vente min. 1 døgn etter at en er symptomfri ved vanlig luftveisinfeksjon før
en kan møte til undervisning
Eleven skal komme direkte til undervisning, ikke oppholde seg på
undervisningsstedet før og etter undervisningtiden.
Undervisning skjer på våre vanlige undervisningssteder.
Foreldre/foresatte skal ikke være med inn, unntak ved avtalt behov eller
undervisning med foresatte (kulturlek, danselek).
Lærer og elever skal vaske/desinfisere hender før og etter undervisning.
Det skal være tilstrekkelig med såpe, desinfeksjonsmidler, engangshansker og
papirhåndkle tilgjengelig i «verktøykasse» på undervisningsrom. Lærer har ansvar for
påfyll. Lager finnes i arbeidsrom på Åkra.
Alle ansatte har Antibac til hender og såpe til flater personlig tilgjengelig
Lærer desinfiserer dørhåndtak til undervisningsrommet før første elev, og kun lærer
tar i dørhåndtaket ved henting av eleven til individuell undervisning.
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Rør minst mulig.
Mobil/nettbrett skal kun brukes til undervisning ved behov, ikke ellers.
Brukt god utluftning og rengjør berørte flater så langt det lar seg gjøre.
Barn under 20 år har unntak fra 1 m-regelen i grupper inntil 20 deltakere + ledere.
Offentlige arrangementer må ikke overstige 200 + arrangører.
En må vite hvem som har vært til stede i alle sammenhenger.
Voksne skal holde min. 1 m mellom hverandre.
Fortsett gjerne bruken av lekseplan i Speedadmin.
Bruk maske og eget rom ved akutt sykdom til vedkommende blir hentet.
Ingen garderober er tilgjengelige, så eleven må være passende kledd hjemmefra.

Individuell undervisning
Piano:




Elev og lærer bruker hvert sitt instrument.
Lærer desinfiserer tangenter mellom hver elev med egnet middel.
Evt. notestativ og kontaktflater vaskes mellom hver elev.

Gitar:




Elev har med eget instrument.
Hvis lærer må hjelpe til med stemming/justering kan det brukes engangshansker eller
desinfeksjonsmidler, men håndvask før og etter er best.
Notestativ og kontaktflater vaskes mellom hver elev.

Fløyte:





Elev har med eget instrument.
Hvis lærer må hjelpe til med instrumentet, kan det benyttes engangshansker eller
desinfeksjonsmidler, men håndvask før og etter er best.
Notestativ og kontaktflater vaskes mellom hver elev.
Hvis ikke pleksiglass brukes, skal avstanden være minst to meter. Dette av hensyn til
bruk av luft/blåsing.

Saksofon/klarinett:





Elev har med eget instrument.
Hvis lærer må hjelpe til med stemming av instrument eller bytting av flis, kan det
benyttes engangshansker eller desinfeksjonsmidler, men håndvask er best.
Notestativ og kontaktflater vaskes mellom hver elev.
Hvis ikke pleksiglass brukes, skal avstanden være minst to meter. Dette av hensyn til
bruk av luft/blåsing.
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Messinginstrumenter:







Elev har med eget instrument
Hvis lærer må hjelpe til med stemming/justering kan det brukes engangshansker eller
desinfeksjonsmidler, men håndvask er best.
Notestativ og kontaktflater vaskes mellom hver elev.
Oppsamling av spytt tømmes i egen bøtte med plastpose. Tømmes/kastes etter
undervisningslutt. Bruk hansker.
Vasking/rengjøring av instrument gjøres hjemme etter undervisning.
Hvis ikke pleksiglass brukes, skal avstanden være minst to meter. Dette av hensyn til
bruk av luft/blåsing.

Sang:




Hvis ikke pleksiglass brukes, skal avstanden være minst to meter mellom lærer og
elev. Dette av hensyn til bruk av luft.
Ikke bruk hjelpemidler eller mikrofoner.
Notestativ og kontaktflater vaskes mellom hver elev.

Fiolin/cello:




Elev har med eget instrument
Hvis lærer må hjelpe til med stemming/justering kan det brukes engangshansker eller
desinfeksjonsmidler, men håndvask er best.
Notestativ og kontaktflater vaskes mellom hver elev.

Slagverk:




Trommestikker/køller skal tas med hjemmefra.
Det benyttes et elevslagverk og et lærer slagverk. Elevslagverket blir rengjort med et
egnet rengjøringsmiddel.
Notestativ og kontaktflater vaskes mellom hver elev.

Trekkspill:




Eleven tar med eget spill.
Hvis lærer må justere reimer etc. kan det brukes engangshansker eller
desinfeksjonsmidler, men håndvask er best.
Notestativ og kontaktflater vaskes etter eleven.
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Orgel:




Instrumentet klargjøres før bruk av lærer.
Det skal være minst en meter mellom elev og lærer.
Ved demonstrering på instrument, skal det brukes engangshansker eller
desinfeksjonsmidler av lærer.

Band/strykergrupper/sanggrupper:
(Se under de enkelte instrumenter + regler for grupper.)

Gruppeundervisning
Dans:





Koreografier med minst mulig berøringspunkter og så god avstand som mulig (men
ikke et krav om 1 m).
Bruk felles utstyr minst mulig og kun ved mulighet for desinfeksjon og/eller
karantene (ikke i bruk på min. 3 dager).
Organisert inn- og utgang uten trengsel og med nødvendig avstand.
Sett av nødvendig tid til lufting og evt. desinfisering mellom gruppene.

Teater:





Øvelser og regi med minst mulig berøringspunkter og så god avstand som mulig (men
ikke et krav om 1 m).
Bruk felles utstyr minst mulig og kun ved mulighet for desinfeksjon og/eller
karantene (f.eks. kostymer min. 3 dager).
Organisert inn- og utgang uten trengsel og med nødvendig avstand.
Sett av nødvendig tid til lufting og evt. desinfisering mellom gruppene.

Visuell kunst:








Elevene plasseres lengst mulig fra hverandre (men ikke et krav om 1 m).
Jakker etc. henges på stolrygg.
Eleven skal ikke forlate pulten uten avklaring med lærer.
Bruk felles utstyr minst mulig og kun ved mulighet for desinfeksjon og/eller
karantene (ikke i bruk på min. 3 dager).
Hver elev må ha tilgang til egen utstyrskasse eller -mappe i tillegg til personlig utstyr
tatt med hjemmefra.
Organisert inn- og utgang uten trengsel og med nødvendig avstand.
Sett av nødvendig tid til lufting og evt. desinfisering mellom gruppene.
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Nysirkus:





Øvelser, regi og koreografi med minst mulig berøringspunkter og med god avstand
(men ikke et krav om 1 m).
Bruk felles utstyr minst mulig og kun ved mulighet for desinfeksjon og/eller
karantene min. 3 dager).
Organisert inn- og utgang uten trengsel og med nødvendig avstand.
Sett av nødvendig tid til lufting og evt. desinfisering mellom gruppene.

Kulturlek:





Øvelser og regi med minst mulig berøringspunkter og så god avstand som mulig (men
ikke et krav om 1 m).
Bruk felles utstyr minst mulig og kun ved mulighet for desinfeksjon og/eller
karantene (f.eks. kostymer min. 3 dager).
Organisert inn- og utgang uten trengsel og med nødvendig avstand.
Sett av nødvendig tid til lufting og evt. desinfisering mellom gruppene.

Band/sanggrupper:


Se under individuell undervisning + det generelle for for alle.

Karmøy Kulturskole – gir skapergleden spillerom!
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