Smittevernrutiner, Drangedal kulturskole 8.8.2020 v.2
Rektors ansvar:






Sørge for å holde lærerne og foresatte oppdatert om smittevernsrutiner
Ha dialog med kommuneoverlegen og kommuneledelsen
Gjennomføre evalueringer for å kunne justere tiltakene
Sørge for nødvendig smittevernsutstyr; antibac, tørkepapir m.m. – og fylle på når det
begynner å bli tomt
Holde god kontakt med renholdsavdelingen for å få nødvendig utstyr og veiledning

Lærernes ansvar:













Ikke kom på jobb dersom du er syk. Hvis du er i tvil om du er frisk nok så gi heller elevene
digitalundervisning hjemme. Gi i så fall elevene beskjed i så god tid som mulig! Gi også
beskjed til rektor.
Gi digitalundervisning til elever som av ulike grunner ikke kan komme til kulturskolen (etter
avtale med rektor)
Læreren henter eleven på utsiden av skolebygget og sikrer at eleven har vasket hendene.
Hold avstand til eleven – dersom du trenger å vise noe, vær så rask som mulig. Demonstrér i
størst mulig grad på eget instrument.
Dersom du må ta på elevens instrument/utstyr: vask hendene rett etterpå.
Elever med luftveisplager skal IKKE ha undervisning. Bruk timen til å sikre at eleven blir
hentet av noen voksne hvis noen likevel møter opp med slike symptomer.
Når en elev er ferdig tørker lærer av brukte kontaktflater med rengjøringsmiddel. Husk
dørhåndtak. Husk god håndhygiene!
Sørge for at sambruk av instrumenter og utstyr begrenses
Lærer gir beskjed når smittevernutstyr blir tomt (noen dager i forveien)
Sikrer god avstand på pauserom
Skape en så normal undervisningssituasjon som mulig, slik at det å delta på kulturskolen
fremdeles blir gøy.

Foresattes ansvar:








Hold eleven hjemme dersom han/hun er syk.
Minne eleven om at de må vaske hendene før de går til time.
Minne eleven om at de må holde avstand, minimum 1 meter
Minne eleven om at de må hoste eller nyse i albukroken
Frakte eleven til timen og hente rett etter på (det blir ikke anledning til å oppholde seg i
gangene på skolen)
Sørge for at eleven kommer alene til undervisningstimen, hvis ikke det er avtalt annet.
Sørge for at eleven har med instrumentet. NB! Gjelder også egne trommestikker.




Være forberedt på at undervisningen kan bli gjort digitalt dersom situasjonen krever det.
Bidra til en god dialog med lærer om evt. utfordringer. Kulturskolen ønsker å være
løsningsorienterte, men da må vi vite om utfordringene før de blir problemer.

Elevens ansvar:







Vaske hender før timen
Ikke oppholde seg i skolens lokaler utover undervisningstimen
Sørge for å ha med instrument og evt. trommestikker
Holde avstand til medelever og lærer – minimum 1m
Ikke kom til undervisning dersom du er syk
Hvis du må bruke toalettet viser læreren deg hvor du skal gå.

Rutinene er basert på råd fra helsemyndigheter, utdanningsdirektoratet, kulturskolerådets veileder,
KS, FHI og kommuneoverlegen.

