
Veileder for smittevern ved Drammen Kulturskole  
  

Veilederen er basert på følgende dokumenter: 
" Veileder i smittevern for klassetrinn 1–7" april 2020 (skrevet av FHI/udir) 

“Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 
2020” april 2020 (skrevet av FHI/udir) 

“Veileder: smittevern for musikkøvelser” april 2020 (skrevet av Norsk Musikkråd 
og godkjent av Helsedirektoratet.) 

«Smittevernveileder for Kulturskolen» april 2020 og redigert versjon juni 2020 av 
Norsk Kulturskoleråd. 

Flere punkter er også vurdert og godkjent av FHI. 
 

Følgende endringer er gjort 10.06.2020: 

- Foreldre kan være med inn i undervisningsrommet dersom læreren finner det 

hensiktsmessig. 

- Grupper på inntil 20 elever kan gjennomføres med normal fysisk kontakt mellom elever og 

mellom lærer og elev. 

- Punktet om å unngå bruk av pauserom er fjernet, men man skal fortsatt holde 1 meter 

avstand til kollegaer 

- Omformuleringer av enkelte punkter 

Følgende endringer er gjort 06.08.20: 

- Personer med symptomer skal testes for Covid-19. 

- Foreldre/foresatte oppfordres til å vente utenfor Kulturskolens lokaler. Dersom man må 

vente inne, skal 1-metersregelen overholdes, og håndvask utføres. 

-  

  

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:  

1. Syke personer skal ikke være på kulturskolen  

2. God hygiene  

3. Redusert kontakt mellom personer  

  

Utdyping av punkt 1: Sykdom  

Elever og ansatte kan komme på kulturskolen:  

• Når de ikke har symptomer på sykdom.  

• Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn og ansatte komme tilbake etter at de har vært 

symptomfrie i 1 døgn.  



• Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, kan 

eleven og den ansatte møte i Kulturskolen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem dersom de 

får symptomer.  

• Har elev/ansatt dokumentert pollenallergi skal fastlege godkjenne oppmøte på Kulturskolen og 

beskjed gis til læreren/ nærmeste leder i forkant av undervisning  

•  Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig 

etter at de har vært ute. Disse barna kan komme på Kulturskolen såfremt barnet ikke har feber 

og ellers er friskt.  

  

Når skal elever og ansatte ikke møte på kulturskolen?  

Elever og ansatte med luftveissymptomer:  

• Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer (rennende nese, hoste, nysing, 

magevondt og lignende) og sykdomsfølelse, ikke møte på Kulturskolen. De skal testes for Covid-

19 av lege, og holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn og testen er negativ. 

 Har eleven ikke vært på skolen pga sykdom, skal eleven heller ikke komme på Kulturskolen.  

  

Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19:  

• Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og 

hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no).  

Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.  

 Ansatte som har fått bekreftet covic-19 skal gi beskjed til nærmeste leder umiddelbart.  

  

Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet 

covid-19:  

• Skal være i karantene og ikke møte på Kulturskolen. Undervisningen kan foregå digitalt dersom 

forholdene ligger til rette for det. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i  

karantene og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no).  

  

Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon:  

• Skal ikke møte på Kulturskolen, og må finne andre løsninger for følging og henting av elevene.  

  

Hva hvis en i husstanden til en elev/ansatt er syk:  



Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon men ikke bekreftet covid-19, kan 

eleven/den ansatte møte på Kulturskolen som normalt.   

Eleven/den ansatte skal imidlertid gå hjem dersom de får symptomer, som nevnt i 

avsnittet over. Andre hygienetiltak som er skissert i de følgende kapitlene, vil 

redusere risiko for smittespredning.   

  

Utdyping av punkt 2: Hygiene 

God hånd- og hostehygiene  

 God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med  

covid-19. Disse tiltakene skal redusere smitte via gjenstander og hender og redusere 

smitte ved hoste.   

  

 Hygienetiltak skal utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og 

andres smittestatus. Det er viktig at alle elever og de ansatte er kjent med 

tiltakene under.   

  

 Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte.   

Elever og ansatte skal vaske hender hyppig og grundig i minst 20 sekunder. Hendene tørkes 

deretter med engangs papirhåndklær.   

  

Elever og ansatte skal vaske hender:  

• Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem  

• Når man kommer til Kulturskolen  

• Etter hosting/nysing  

• Etter toalettbesøk  

 Ansatte skal vaske hender før og etter bruk av felles pc og kopi-maskin  

  

Alternativer til håndvask:  

• Alkoholbasert desinfeksjon er lite effektivt ved våte eller synlig skitne hender, da  

bør håndvask utføres.  

 Dersom håndvask ikke er mulig skal hånddesinfeksjonsmiddel benyttes  



  

Renhold:  

 Renholdsrutinene oppgraderes til daglig renhold av alt.  

 Utover daglig renhold utført av renholdspersonale, vil berøringsflater som dørhåndtak mm bli 

rengjort ekstra 

• Engangs papirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig, og man må sørge for at søppel tømmes 

regelmessig. (Sjekkes av renholdere og Kulturskoleansatte)  

• Instrumenter, nettbrett og annet utstyr som deles må vaskes mellom hver elev (Kulturskolelærere)  

• Dekketøy og bestikk vaskes i oppvaskmaskin i henhold til gjeldende rutiner.  

 Alt av ekstra puter, bøker, blader fjernes fra venteområdet.  

  

Utstyr:  

• Hvert undervisningsrom skal utstyres med rengjøringsspray og kluter/papirkluter. 

Kulturskolens lærere er pliktige til å gi beskjed dersom noe mangler, eller er i ferd med å gå 

tomt. 

• Det skal være nok tilgjengelige plaster av ulike størrelse på hver lokasjon, dersom noen har 

sår, må de dekkes.  

  

Utdyping av punkt 3: redusert kontakt mellom personer 
Oppmøte:  

• Kun oppmøte direkte til time for elev  

• Foreldre/foresatte oppfordres til å vente utenfor Kulturskolens lokaler. Dersom man må 

vente inne, skal 1-metersregelen overholdes, og håndvask utføres. 

•  foreldre som har fått tillatelse av den enkelte kulturskolelærer til å være med inn i 

undervisningsrommet har anledning til det. 

• Ikke mulig å bruke lokalene som ventelokale og leksearbeid  

  

Folkets Hus:  

• Ankomst: Alle bruker hovedinngangen mot AJ Horgens vei.  

▪ Gå direkte til toalett for håndvask (Handikap eller kjeller)   

▪ Utgang etter undervisning:  

o Studio1, Studio2 og Studio3 - Ned den smale trappen   

o Studio4 og Studio5 - Ut fra sidedør mot bakgården   

• Sette opp tydelige skilt på alle dører med anvisning av inngang og utganger  

  



Union Scene:  

• Kunstverkstedet: benytter Branntrapp som både inngangsdør og utgangsdør  

• Kultursalen: benytter vanlig inngangsdør og branntrapp som utgangsdør hvis ikke annet er 

avtalt med lærer. 

• Alle andre: Vanlig inngang og utgang  

• Alle (elever og ansatte) går direkte til nærmeste toalett for håndvask ved ankomst 

• Sette opp tydelige skilt på alle dører med anvisning av inngang og utganger  

  

  

Rådhuset i Svelvik:  

• Bruk vanlig hovedinngang, gå direkte til toalettet på biblioteket for håndvask  

  

Kontakt mellom ansatte:   

• Vask alle berørte flater etter bruk  

• Holde avstand (minst en meter) til kolleger i møter og pauser.  

• Unngå håndhilsning og klemming 

• Unngå bruk av ringer og håndsmykker på arbeidsplassen  

• Bruke videokonferanser i stedet for fysiske møter med kolleger der det er hensiktsmessig  

• Være ekstra oppmerksomme på hygiene rundt kjøkken/spiserom.  

• Begrense bruk av offentlig transport til og fra arbeidsplassen der det er mulig.  

• Dersom det er ansatte som arbeider på flere skoler, må de ansatte få opplæring i gjeldende  

lokale rutiner i hver skole.   

 

Lærernes ansvar:  
  

• Vaske dørhåndtak, lysbryter og berøringsflater på eget undervisningsrom  

• Legge til rette for undervisning med den avstand som til enhver tid anbefales fra 

myndighetene.  

• Sette seg godt inn i smittevern-veilederen  

• Enkelte lærere vil få ekstra renholdsoppgaver. (f.eks vaske berøringsflater i et fellesareal 1 

gang i løpet av arbeidsdagen)  

• Elever som ikke kan komme fysisk på Kulturskolen som følge av dokumentert risikogruppe, 

skal fortsatt tilbys undervisning via digitale plattformer hvis mulig   

Musikk  

• Blåseinstrumenter deles ikke av flere elever  

• Messinginstrumenter blåser spytt direkte i håndpapir og kastes i pedalbøtte på rommet  

• Treblåsinstrumenter:   

1. eleven håndterer flis selv 



2. dersom dette er umulig, må foreldrene hjelpe elevene til å montere instrument + 

sette på flis  

• Slagverk: eleven bruker primært egne stikker og køller. Dersom elevene låner stikker og 

køller av Kulturskolen, sørger lærer for avtørking av disse etter bruk.  

• Ved bruk av instrumenter som deles av flere, må berørte områder tørkes av av læreren 

mellom hver elev  

• Mikrofoner må dekkes med plast og tørkes av før og etter bruk.  

• Blåseinstrumenter og sang: hold 2 meter avstand mellom lærer og elev. (godkjent av FHI)  

• Tørking av instrument som krever det, gjør eleven fortrinnsvis hjemme. Gjøres dette på 

Kulturskolen, sørg for god smittehåndtering av pusseklut.  

  

Kunst og håndverk  

• Begrens deling av utstyr.   

• Vask og rengjør utstyret etter bruk  

• Klargjør elevenes arbeidsplass med det utstyret de trenger, så elevene ikke må gå rundt selv 

og hente utstyr  

  

  

Dans  

• Kun egen medbrakt drikkeflaske (fylt hjemme) kan benyttes  

• Tørk av barren etter timen  

• Dersom det har vært mye gulvarbeid, bør gulvet moppes mellom gruppene 

 

  

Teater  

• Kun egen medbrakt drikkeflaske (fylt hjemme) kan benyttes  

• Dersom det har vært mye gulvarbeid, bør gulvet moppes mellom gruppene 

  

Sirkus:  

• Ikke bytt gjenstander mellom elever uten å vaske over gjenstandene før nye elev overtar 

• Brukte gjenstander tørkes av etter hver time   

• Trapes o.l tørkes av etter hver elev.  

• Tissue benyttes ikke  

• Kun egen medbrakt drikkeflaske (fylt hjemme) kan benyttes  

• Dersom det har vært mye gulvarbeid, bør gulvet moppes mellom gruppene 

• Dersom det brukes matter, bør mattene tørkes over mellom hver gruppe 

  

Kulturskolen sørger for:  



• At ansatte får nødvendig informasjon for å gjennomføre de smitteverntiltak som beskrevet i 

denne veilederen.  

• Informasjon til alle elever/foresatte  

• Skilt og plakater med informasjon  

• At det er nok smittevernsutstyr på arbeidsplassen. (plaster, såpe, kluter, håndklepapir, 

desinfiserende middel osv., pedalbøtter)  

• At dører som skal benyttes er åpne, der det er mulig.  

• Oppdaterte renholdsrutiner  

• Skilt, Kulturskoleverter, teip på gulvet mm skal bidra til at det ikke blir tett kø ved 

håndvaskene  

  

  

Dokumentet oppdateres i henhold til nasjonale retningslinjer.  
MERK: ved arrangement gjelder egne rutiner 

Siste oppdatering: 06.08.2020 


