Smittevernplan rødt nivå
for
foresatte og elever ved Skien kulturskole, dans
Administrasjonens ansvar:
•
•
•
•
•
•
•

Sørge for å holde lærerne og foresatte oppdatert om smittevernsrutiner
Gjennomføre evalueringer og eventuelt justere tiltakene underveis
Motivere og være sparringspartner når det gjelder løsninger
Bidra til at elevene holder avstand til hverandre
Sørge for smittevernsutstyr som engangshansker, rengjøringsmiddel, tørkepapir, evt.
antibac, m.m. er tilgjengelig– og fylle på når det begynner å bli tomt
Henge opp plakater og påminnelser på steder der det er lurt
Holde god kontakt med renhold for å få nødvendig utstyr og råd og gi nødvendig informasjon

Foresattes ansvar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hold eleven hjemme dersom han/hun har luftveissymptomer
Sørge for at elevene går på do før de kommer til kulturskolen
Sørge for at eleven må vaske hendene før de går til time
Minne elevene på at de må holde minst 1 meter avstand
Minne eleven om at de må hoste eller nyse i albukroken
Eleven møter 5 min før undervisning utenfor inngangen til biblioteket. Lærer henter
elevene rett før undervisningsstart.
Det er ikke anledning for elevene å oppholde seg på kulturskolen før timen
Foresatte, søsken og besteforeldre har ikke mulighet til å følge elevene inn eller vente på
kulturskolen.
Sørge for at eleven har med nødvendig utsyr/tøy.
Være forberedt på at undervisningen kan bli gjort digitalt dersom situasjonen krever det
Bidra til en god dialog med lærer om evt. utfordringer.

Elevens ansvar:
•
•
•
•
•

Ikke kom til undervisning dersom du har luftveissymptomer
Vaske eller sprite hender før og etter timen
Ikke oppholde deg i kulturskolens lokaler utover undervisningstiden
Sørge for å ha med tøy og utstyr til timen
Holde 1 meters avstand til medelever, det er lov å passere elever og lærere i gangene

Lærernes ansvar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ikke kom på jobb dersom du er syk
Læreren henter eleven inn til undervisning – sikrer at eleven spriter hendene når de kommer
og går
Hold 1 meters avstand til eleven
Undervisningen tilpasses smittevernreglene
Når timen er ferdig, tørker lærer av brukte kontaktflater med mikrofiberklut og vann.
Elever kan passere hverandre i gangen
Elever skal ikke oppholde seg i gangen
Husk god håndhygiene!
Vask gulvet etter vær time
Marker rommet slik at elevene har en meters avstand

