
Dette skjer fra mandag 11. mai 
 
Kriseledelsen i Drammen kommune har bestemt at Kulturskolen kan åpne sitt fysiske tilbud igjen 
innenfor de begrensninger som smittevernstiltakene setter. 
 
Hva starter opp igjen nå? 

• Musikk (All enkeltundervisning og mindre grupper m.m. Se utsendt info.) 
• Visuell kunst (Alle kunst- og keramikkgrupper starter opp med tilpasninger i 

rommet/plassering/gruppering av elevene. Se utsendt info.) 
• Teater/drama (Enkelte grupper starter opp, se utsendt info fra lærer) 
• Dans: enkelte grupper starter opp, se e-post fra lærer som blir sendt ut denne uka 
• Animasjon/film/foto (Fortsetter med digital undervisning inntil videre) 
• Nysirkus (Starter opp igjen, se utsendt info.) 
• SkrivLyst (Se utsendt info.) 
• KulturskoleSatellittene: starter opp (unntatt AKS-undervisningen), se e-post fra lærer 

 
Undervisning ute på skolene 
For elever som får sin undervisning i grunnskolens lokaler gjelder egne regler, ettersom elever kun har 
anledning til å møte på sin egen skole (eller Kulturskolen). Nærmere beskjed kommer fra den enkelte 
lærer. 
 
 
Litt begrensninger i tilbudet frem til sommeren 
Det er viktig at alle elever og foresatte er innforstått med at det tilbudet som nå tilbys har 
begrensninger som følge av smittevernstiltak og at det kan innebære redusert undervisningstid pga 
ekstra krav til renhold og andre begrensninger. Lærerne er ikke pålagt å kompensere for dette, men det 
vil bli tatt med i kommunens vurdering av en eventuell refusjon av skolepenger. 
 
Hva dersom eleven/foresatte takker nei til tilbud om fysisk undervisning nå? 
Dersom eleven blir tilbudt undervisning ved fysisk oppmøte men takker nei, har eleven ikke krav på 
annet tilbud. 
 
Hva med elever i risikogruppen? 
Dersom en elev har legeerklæring på at hun/han er i risikogruppe og derfor ikke kan møte opp fysisk, 
vil læreren forsøke å gi et alternativt tilbud. 
 
Alle må sette seg godt inn i smittevernregler og rutiner for Kulturskolen 
Det er viktig at alle foresatte og elever setter seg godt inn i smittevernveilederen som vil ble sendt ut 
til alle elever/foresatte fredag 8. mai. Den er også tilgjengelig på nettsiden.  
 
Nye innganger! 
Folkets Hus i Krokstadelva og Union Scene vil ha nye innganger og utganger, som det er viktig å sette 
seg inn i før man skal levere og hente barna sine. Dette er beskrevet i veilederen som blir sendt ut i 
løpet av uka. 
 
Bare elever og ansatte har tilgang til Kulturskolens lokaler 
For å begrense smittespredning og styrke en eventuell smittesporing, får ingen foresatte blir med inn i 
Kulturskolens lokaler, og ingen elever får oppholde seg i lokalene før eller etter undervisning. 
Elevene går direkte til toalettet for håndvask ved ankomst. 
 
Viktige punkt fra smittevernveileder for Drammen Kulturskole: 



• Ingen syke personer får komme på Kulturskolen 
• Har eleven dokumentert pollenallergi skal fastlege godkjenne oppmøte på Kulturskolen og 

beskjed gis til læreren i forkant. 
• Syke elever vil bli sendt hjem (se mer om dette i veilederen) 
• Har eleven vært hjemme fra skolen pga sykdom skal hun/han også være hjemme fra 

kulturskolen 

Velkommen tilbake! 
  
  

 
Kulturskole og ung kultur 
 
Line Fredriksdatter 
Avdelingsleder 
Drammen kulturskole  
 
Geir Morten Hansen 
Virksomhetsleder/Kulturskole og ung kultur 
Rektor/Drammen kulturskole  
 


