Sjekkliste for kulturskolen
Skoleeier
Tiltak

Utført
dato

Merknad

Utført
dato

Merknad

Utført dato

Merknad

Skoleeier har det overordnede ansvaret for å legge til rette for gjenåpning – helt eller
delvis – så raskt det er forsvarlig og det foreligger en lokal plan for smittevern
Gjennomføre ROS-analyse
Kulturskolens ledelse
Tiltak
Lære opp ansatte i smitteverntiltak ved at de gjøres kjent med innholdet i Veileder om
smittevern for kulturskolen. Dette innbefatter dirigenter i kor og korps
Gjennomgå arbeidsplan med bruk av tid og ressurser for gjennomføring av undervisninga med
henblikk på den spesielle situasjonen under utbrudd av covid-19
Informere foresatte om nye rutiner i kulturskolen
Lage plan for håndvaskrutiner for barn og ansatte
Lage skriftlig rutine for renhold
Lage plan for opprettelse og organisering av grupper
Opprette dialog med ansatte i risikogrupper og elever med behov for tilrettelegging
Innhente planer for gjennomføring av korps-, kor- og orkesterøvelser – for å kvalitetssikre disse

Hygienetiltak
Sikre at det er nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle håndvaskestasjoner og toalett
Ha munnbind og ev. engangshansker tilgjengelig
Lære opp elevene i håndvaskrutiner og hostehygiene
Henge opp plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene
Utplassere alkoholbasert desinfeksjon der håndvaskmulighet ikke fins
Planlegge håndhygienetiltak ved uteundervisning (våtservietter og alkoholbasert desinfeksjon)

Tiltak for redusert kontakt mellom personer
Vurdere bruk av rom i forhold til antall elever i grupper
Planlegge for aktiviteter ute, herunder ulike tider for ulike grupper
Planlegge slik at en unngår større samlinger av elever
Sørg for at det er tilstrekkelig med skrivesaker og annet materiell slik at deling begrenses
Planlegge for å redusere trengsel i garderober, på toalett og på vei inn og ut av lokalene
Eventuelt innføre merking på gulv for å sikre avstand i rom der det kan oppstå trengsel

Renholdstiltak
Lage renholdsplan som beskriver oppgaver, hyppighet og metode. Planen må omfatte toalett,
servanter, hyppig berørte gjenstander (dørhåndtak, trappegelendre, lysbrytere o.l.)
Lage en plan for renhold av utstyr, nettbrett o.l. Rydd bort gjenstander som ikke kan rengjøres

Kulturskoleansatte
Tiltak
Begrense fysiske møter, eventuelt tilrettelegge for videokonferanser
Holde avstand i pauser
Etablere rutiner for renhold av felles utstyr, som datamaskiner o.l.
Sette seg inn i smittevernreglene – dette er en plikt
Varsle ledelsen ved avvik fra smittevernreglene – dette er en plikt

Nettside om smittevern for kulturskolen: kulturskoleradet.no/smittevernveileder-kulturskole

