RISIKO OG SÅRBARHET VED START AV ORDINÆR UNDERVISNING
VERDAL KULTURSKOLE
GODKJENT AV KOMMUNENS KRISELEDELSE DEN 7. MAI 2020.
Når Verdal kulturskole skal starte ordinær undervisning, vil vi kunne spre smitte.
Vi har undervisning i kulturskolens egne lokaler, på skoler og i enkelte hjem.
Smittevernveiledere: UDIR, Norsk musikkråd, Norsk Kulturskoleråd.

ANBEFALTE TILTAK

Det forutsettes at elever og lærere er friske!

Avstand

Rengjøring

Rengjøring

Anbefaling
Tiltak
1 meter.
NB elever i kohorter kan være nærmere hverandre,
men ikke grupper.
Dørhåndtak, gelendre, stoler, bordflater: hyppig.
Vask av brukte rom hver morgen.
Rom må klargjøres for vask etter
endt undervisning.
Gjøre det enklere å rengjøre.
Unødvendige gjenstander og
utstyr ryddes vekk.
Dagens frekvens
Ny rengjøringsplan utarbeides i
Vaskefrekvens underv.rom 1 x pr uke
samarbeid med ISS.
Vaskefrekvens toalett: 5 x pr uke
Se nedenfor.
Vaskefrekvens fellesområde: 2 x pr uke

Ansvar
Den enkelte lærer.

ISS.
Den enkelte lærer.
Den enkelte lærer.
Sven-Øyvind.
ISS.

Håndrengjøring

Smittevern-sett

Bruk av felles
instrument og utstyr

Anbefaling
Vaskefrekvens Speilsalen: 4 x pr uke
Vaskefrekvens heis: 2 x pr uke (tilstrekkelig?)
Ved ankomst til kulturskolen.
Etter toalettbesøk.
Engangshansker.
Hånddesinfeksjon.
Munnbind.
Berørte flater tørkes av etter bruk.
Stasjonært utstyr.

Gruppestørrelse
Nærkontakt

Romstørrelse
Sanitære forhold

Fellesområder

Max fem elever.
Smitte fra elevgruppe til elevgruppe.

Max fem elever i gruppe.
En meters avstand mellom hver person.
Toalett og vaskeservanter. daglig.
Toalettseter og servantkraner: 2 – 4 ganger daglig.
Vaskes daglig.

Tiltak

Ansvar

Dispensere på alle
undervisningsrom.
Vaskeservant på toalett.

Den enkelte lærer.

Klut oppvridd i såpevann eller
overflatedesinfeksjon.
Rengjøres før og etter
undervisningstime.
Rigging av utstyr.
Timeplanjusteringer.
Legge inn pause og renhold.
Neste gruppe må vente på
klarsignal.
Elevene må komme presist og
unngå venting.
Justering av timeplan.
Brukere av toalett må tørke av
toalettsete og andre berørte
flater.

Den enkelte.
Sven-Øyvind skaffer.
Den enkelte lærer skal ha dette
tilgjengelig på all undervisning.
Den enkelte lærer.
Den enkelte lærer.
Den enkelte lærer.
Den enkelte lærer.
Den enkelte lærer.

Elev og foresatt.
Den enkelte lærer.
Den enkelte bruker. Unge
elever må hjelpes av læreren
sin.
ISS.

Anbefaling
Unngå trengsel.
Personalmøter
Lærere

Ikke flere enn fem på møtet.
Underviser og bor i andre kommuner.

Tiltak
Elevene må møte presist for å
unngå venting i fellesområdene.
Avventer til større møter tillates.
Ansatte som arbeider på flere
kulturskoler og kommuner, må få
opplæring i gjeldende lokale
rutiner.
Vikarer skal unngå å jobbe på ulike
skoler samme dag.

Ansvar
Den enkelte elev.
Sven-Øyvind.
Sven-Øyvind.

KULTURSKOLENS UNDERVISNING

Det forutsettes at elever og lærere er friske!

Hjemmeundervisning
Desentralisert
undervisning

Utfordring, fare for smittespredning
Stor fare for smittespredning.
Stor fare for smittespredning.

•

Fiolin

Fare for smittespredning.

•

Piano

Fare for smittespredning.

Forebygging
Kan ikke gjennomføres.
Kan ikke gjennomføres.
Noe undervisningen forsøkes flyttet til
Tindved.
Resten får tilbud om nettundervisning.
Stemming av elevenes instrument gjøres med
engangshansker.
Tørk av tangenter og andre flater med
overflatedesinfeksjon.

Ansvar
Sven-Øyvind.
Sven-Øyvind.
Den enkelte lærer i
samråd med SvenØyvind.
Ingvild og Einar Olav.
Maj Brit og André.

•

Gitar/bass

Helloporten
Sang

Utfordring, fare for smittespredning
Fare for smittespredning. Vanskelig å
rengjøre.
Max fire elever i gruppe.
Bruk av felles mikrofoner.

Kvinnfjellet
Piano
Steinsberget
Gitar/bass/band

Hermannssnasa
Gitar/bass/band

Hermannssnasa
Slagverk

Bruk av felles instrument.
Lærer og elev på samme instrument.
Bruk av felles instrument.

Bruk av felles instrument.

Forebygging
Låneinstrument benyttes ikke.
Kan undervises i Helloporten. Fokus på
avstand.
Tørk av mikrofonene og andre berørte flater
med overflatedesinfeksjon.
Tørk av tangenter og andre flater med
overflatedesinfeksjon.
Lærer viser på eget instrument.
Berørte flater vaskes med
overflatedesinfeksjon.
Stemming av elevenes instrument gjøres med
engangshansker.
«Låneinstrument» pakkes ned.
Elevene har med egne instrument.
Berørte flater vaskes med
overflatedesinfeksjon.
Stemming av elevenes instrument gjøres med
engangshansker.
Låneinstrument pakkes ned.
Trommestikker og stol rengjøres mellom hver
elev.
Trommestikker og stol rengjøres mellom hver
elev.

Ansvar
Frank Robert og
Roger
Sven-Øyvind.
Janka.
Maj Brit.

Frank Robert.
Daniel.

Roger.

Ronni

Marsteinsvola
Piano
Hærvola
Blås/fiolin
Speilsalen
Dans

Utfordring, fare for smittespredning
Bruk av felles instrument.
Lærer og elev på samme instrument.
Lærer og elev på samme instrument.

Forebygging
Tørk av tangenter og andre flater med
overflatedesinfeksjon.
Lærer viser på eget instrument.
Lærer viser på eget instrument.

Max fem elever.

Hånddispenser
Justering av timeplan og gruppestørrelse.

Smittespredning via barrer og andre
berøringsflater.
Smitte fra en gruppe til en annen.

Arbeidsrom
Lærere

Rogers kontor
Roger og lærere

Erlend.
Ingvild.
Sven-Øyvind.
Sven-Øyvind og
Maryna.
Maryna.
Maryna.

Avstand mellom arbeidsstasjoner.

15 minutters pause mellom gruppene for å
unngå smitte fra en gruppe til en annen
(trengsel) og for rengjøring av gulv.
Undervisningstiden kortes ned tilsvarende.
Gulv må rengjøres med mikrofiberklut før og
etter hver gruppe.
Hånddispenser.
Betjeningspanel og andre flater vaskes med
engangsklut før og etter bruk.
Hånddispenser.
Arbeidsstasjonene er flyttet fra hverandre.

Tastatur og mus.

Vaskes med engangsklut før og etter bruk.

Hver bruker.

Smitte fra gulv til hånd til ansikt.
Kopirom
Lærere

Rengjøring av barrer og dørhåndtak.

Ansvar
André.

Bruk av felles flater.

Smitte fra og til personale.

Maryna.
Sven-Øyvind.
Hver bruker.
Hver bruker.
Sven-Øyvind.

Roger.

Sven-Øyvinds kontor
Sven-Øyvind og lærere
Møterom

Utfordring, fare for smittespredning
Smitte fra og til personale.

Forebygging
Hånddispenser.

Ansvar
Hver bruker.

Smitte fra og til besøkende.
Stoler, bordflate.

Hånddispenser.
Rengjøres før og etter bruk med
overflatedesinfeksjon.

Hver bruker.
Møteleder.

RENGJØRINGSPLAN
Rom/område

Ekstern
benevnelse

Ordinær
frekvens

Koronafrekvens

Helloporten
Kvinnfjellet
Steinsberget
Hermannssnasa
Hærvola
Tromsdalen
Marsteinsvola
Speilsalen
Toalett
Bøttekott
Nødutgang
Heis
Fellesområde 3. etg

Sal 3/R304
Rom 1/R305
Sal 2/R309
Sal 1/R307
Rom 2/R310
Rom 3/R306
Rom 4/R308

1 x pr uke
1 x pr uke
1 x pr uke
1 x pr uke
1 x pr uke
1 x pr uke
1 x pr uke
4 x pr uke
5 x pr uke
Etter behov
0 x pr uke
2 x pr uke
2 x pr uke
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Etter behov
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R311
R312

R303 og R302

