Plan for delvis fysisk gjenåpning av Åmli kulturskole våren 2020
Planen bygger på Norsk Kulturskoleråds smittevernveileder av 01.05.2020
https://www.kulturskoleradet.no/smittevernveileder-kulturskole
Veilederen støtter seg i stor grad på veilederne utgitt av Utdanningsdirektoratet for
skole og barnehage, samt smittevernveiledere for Norsk musikkråd og Norges
Musikkorps Forbund.
Planen er oppdatert i forhold til regjeringens pressemelding 07.05.2020 om gradvis
gjenåpning av samfunnet: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-plan-ogjustering-av-koronatiltak/id2701493/. For idrettsaktiviteter tillates gruppestørrelse på inntil
20 med 1 metes avstand, uten bruk av garderobe. Smittevernoverlegen i Åmli har
godkjent at vi beholder dagens gruppestørrelsen i kulturskolen, som i dag er på
maksimalt 12 elever.
Om fysisk gjenåpning av kulturskolene
Kulturskolene ble i likhet med skoler og barnehager stengt ned fysisk 12.03.2020.
Åmli kulturskole har som de fleste av landets kulturskoler tilbudt nettbasert
undervisning i denne perioden.
Utdanningsdirektoratet skriver 23.04.2020:
«Kulturskolene kan gjennomføre sine aktiviteter så lenge det er maksimalt fem
personer i en gruppe, og de holder minst to meters avstand. Kulturskolen må følge
smittevernrådene om håndvask, renhold osv.
Hvilke aktiviteter kulturskolen kan tilby vil variere og må vurderes konkret for hvert
enkelt tilbud. Dette gjelder både med type aktivitet, lokaler, antall barn og voksne.
Hensynet til smittevernfaglig forsvarlig drift av skolen vil gå foran. Det kan derfor
være krevende å åpne et fysisk kulturskoletilbud i skolenes lokaler parallelt med at
skolene åpner igjen.»

Smitteforebyggende tiltak
1. Syke personer skal ikke være på kulturskolen
Elever og ansatte kan komme på kulturskolen når:
 de ikke har symptomer på sykdom
 de har vært symptomfrie i ett døgn etter gjennomgått luftveisinfeksjon
 selv om en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke
har bekreftet covid-19. Disse skal imidlertid gå hjem fra kulturskolen
dersom de får symptomer (se under)
 selv om de har typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi,
rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne)
 selv om de har rennende nese uten andre symptomer på
luftveisinfeksjon. Mange barn – særlig yngre – kan ha dette, og særlig
etter at de har vært ute. Disse barna kan komme på kulturskolen så
lenge de ikke har feber og ellers er friske

Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge
barna sine på kulturskolen. De bør levere eleven utenfor undervisningslokalet
og vente ute til eleven er ferdig.
Elever og ansatte kan ikke komme på kulturskolen når:
 De har luftveissymptomer og sykdomsfølelse. Da skal de holde seg
hjemme til de har vært symptomfrie i ett døgn.
 De har bekreftet covid-19. Disse skal være i isolasjon.
 De er nærkontakter/husstandsmedlem til person med bekreftet covid-19.
Disse kal være i karantene.
Foresatte med luftveissymptomer, i karantene eller isolasjon skal ikke møte på
kulturskolen. Det må finne andre løsninger for følging og henting av barna.
Elever med kroniske sykdommer:
Fra Veileder om smittevern for barneskolen 1.-7. trinn: «Norsk barnelegeforening
har i samråd med Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over ulike diagnoser
hos barn og unge og om det eventuelt skal tas spesielle hensyn. Norsk
barnelegeforening mener at de aller fleste barn med kroniske sykdommer kan og
bør gå i barnehage og skole.»
Kulturskolen bør har tett kontakt med foreldre i forbindelse med barn med
kroniske sykdommer. Foresatte må melde inn evt behov til kulturskolen.
2. Valgfrihet og digital undervisning
Åmli kulturskole har i likhet med andre kulturskoler etablert gode tilbud med digital
undervisning. Digital undervisning vil også kunne videreføres som et supplement til fysisk
undervisning på kort sikt – eller generelt som del av kulturskolens undervisningsform i
pandemiperioden, der fysiske møter er utfordrende.
Valgfrihet for elever: Det er ikke skoleplikt i kulturskolen. Kulturskolens lærere har
opparbeidet seg god kompetanse og erfaring i nettundervisning. Elever som fortsatt
ønsker å motta undervisning digitalt, vil få det.
Valgfrihet for lærere: Mange lærere i kulturskolen jobber i flere kommuner og bor i en
annen kommune. Lærere som føler det utrygt å gjenoppta fysisk undervisning i denne
perioden ut fra personlige eller familiære hensyn, gis mulighet til å fortsette med
nettbasert undervisning.

3. God håndhygiene
Elever og ansatte skal vaske hendene:
 før en drar hjemmefra og når man kommer hjem
 når en kommer til kulturskolen
 etter hosting/nysing
 etter toalettbesøk
 etter en kommer inn fra uteaktivitet
 ved synlig skitne hender

Det er tilgang til håndvask ved alle kulturskolens undervisningssteder: Kulturloftet, Åmli
skole, Dølemo oppvekstsenter, Dølehall og Speilsalen.

4. Godt renhold
Utsatte områder skal ha forsterket renhold. Det må lages rutiner og lokale
renholdsplaner i samarbeid med øvrige brukere av lokalene:







Kulturloftet (ingen andre brukere) – vaskes om formiddagen de dagene
lokalene er i bruk til undervinsing, dvs mandager og tirsdager.
Musikkrommet på Åmli skole (bukes pr i dag ikke av andre). Renhold før og
etter undervisning. Kulturskolen bruker rommet onsdager fra kl 12.30.
Keramikkrommet på Åmli skole – brukes ikke fram til sommeren.
Nettundervisning.
Dølemo oppvekstsenter – (brukes samme dag av samme elever)
Musikkrommet brukes til danseundervinsing torsdager fra kl 14.30-15.25.
Rengjøres daglig. Kulturskolelærer flytter stoper og pulter før og etter time, og
rengjør overflater han har vært i kontakt med.
Speilsalen (Tvedestrand og Åmli vgs.). Brukes til danseundervinsing
torsdager fra kl 15.45. Daglig vask.

Forsterket renhold omfatter at:
 Toalett og vaskeservanter må rengjøres minimum daglig. Tørk over flater som
toalettseter og servantkraner to–fire ganger daglig.
 Engangs papirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig.
 Sørge for at søppel tømmes regelmessig.
 Dørhåndtak, trappegelendre, stoler, bordflater og andre gjenstander som ofte
berøres, rengjøres hyppig, minimum daglig.
 Utstyr, nettbrett, datamaskiner/tastaturer som deles må rengjøres, minimum
daglig og mellom ulike brukere.
 Tekstiler må vaskes på minimum 60°C. Hvis dette ikke er mulig, må de ryddes
bort.
 Spisebord, benker og håndtak rengjøres med vann og såpe etter bruk.
 Unødvendige gjenstander og utstyr ryddes unna i fellesareal og
undervisningsrom.

5. Ingen sambruk av instrumenter, utstyr, kostymer o.l.
Det kan ikke gjennomføres aktivitet i kulturskolen som innebærer risiko for
smittespredning på grunn av felles bruk av utstyr.





Utstyr til bruk i fagene og på kulturskolen må ikke deles og ikke berøres av
andre enn de som skal benytte dette.
Kulturskolens stasjonære utstyr rengjøres før og etter undervisningstimen.
Dersom tilstrekkelig desinfisering ikke er mulig, benyttes ikke
instrumentet/utstyret.
Rigging og flytting av utstyr som for eksempel stoler og større
instrument/utstyr bør planlegges slik at smitterisikoen minimeres. Dette
gjøres i all hovedsak av lærer.

Musikkinstrumenter: Piano og trommestikker desinfiseres med sprit av læreren
mellom hver elev. Lærer og elev bruker ikke samme piano. Pianoet på kulturloftet
flyttes inn på det store musikkrommet, og læreren bruker el-piano ved siden av.
Andre instrumenter: elevene har med eget instrument.
Kunstmateriell: Digital undervisning og materialpakker til hver elev.
Dans: Elevene har med eget tøy. Det skal tas ikke med drikkeflasker.

6. Undervisningsrommet må være egnet
De generelle smittevernbestemmelsene gjelder i undervisningsrommet både i
undervisningssituasjonen og i pausene.





Før undervisningsrom tas i bruk gjennomføres en praktisk gjennomgang for å
sikre smittevernet.
Det sikres at det kan være minst en meters avstand mellom personer i samme
rom.
Bruk av skolebygg i skoletiden må følge aktuelle bestemmelser om smittevern
for undervisning i skolen.
Lokaler sikres ved kontakt med kommunen/huseier når det gjelder behovet for
renhold i tråd med smittevern.

Kulturloftet: All enkeltundervisning i musikk foregår i det store musikkrommet.
Pianoet flyttes inn til det store musikkrommet, sammen med el-piano. Andre
instrumenter ryddes unna.
Musikkrommet på Åmli skole: Enkeltundervinsing og grupper i musikkstart og
band.
Dølemo oppvekstsenter: Dansegruppene flyttes fra Dølehall fra oppvekstsenteret
pga renhold.
Speilsalen: Egnet til dansegrupper, med tilpasninger for inn- og utgang.

7. Det skal lages rutiner for inn- og utgang av lokalene slik at elevene
unngår å møte andre.





Elevene skal møte presis til timen, ikke for tidlig eller for seint.
Yttertøy og personlig utstyr skal henges/legges med god avstand til andres
tøy/utstyr. Musikkinstrumenter skal rengjøres hjemme.
Det legges inn ekstra tid mellom timene til renhold og inn/utgang for å unngå
trenges.
Så langt som mulig bør elevene bruke separate inn- og utganger til
undervisningslokale og gå innom håndvask på vei til og fra undervisning.

Kulturloftet: Elevene bruker den vanlige inngangen. Urvisning foregår i det store
musikkrommet rett fram. Elevene går inn inngangen til kjøkkenet i 2. etasje og venter
i kunstrommet til læreren henter dem. Elevene går innom toalettet og vasker
hendene på vei inn til timen. Elevene spriter hendene etter timen, og går ut døre fra
gangen utenfor musikkrommet. Det settes opp skilt/lapper på dørene som viser
retning.
Musikkrommet på Åmli skole: Det er håndvaske i rommet. Inngang og utgang
gjennom midtre hovedinngang, god tid mellom elever/grupper.
Musikkrommet på Dølemo oppvekstsenter: Inngang på baksida. Elevene følger
gjeldende regler for håndvask og avstand på oppvekstsenteret.
Speilsalen: Elevene kommer inn hovedinngangen rett fram og går ut gjennom
nødutgangen. Håndvask i gangen på vei inn.

8. Endringer av timeplan og møtested








Felles møter mellom kulturskolens ansatte avholdes som videokonferanser.
Dersom det er ansatte som arbeider på flere kulturskoler, grunnskoler og
kommuner, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver kulturskole,
grunnskole og kommune.
Vikarer skal unngå å jobbe på ulike skoler samme dag.
Kulturskolelærerne bør om mulig ikke jobbe i flere kulturskoler samme dag.
Undervisningsrommet må klargjøres og utstyr og dørhåndtak rengjøres av
læreren før hver elev.
Det blir lagt inn noen minutters pause mellom hver undervisningsøkt, slik at
det ikke oppstår trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, og
lærerne får tid til rengjøring.

Reglene er utarbeidet av rektor Tonje Ramse Trædal i samarbeid med lærerne i Åmli
kulturskole 07.05.2020 og oppdatert 14.05.2020

