
Retningslinjer – Corona 

 
27.8.2020 

Retningslinjer til undervisere på Sønderjyllands Kunstskole 

I forbindelse med afvikling af undervisningen på Sønderjyllands Kunstskoles aften- og dagskole er der udarbejdet 

en beredskabsplan for hvordan man bør agere i hverdagen og hvordan man skal forholde sig i tilfælde af at 

skolen konstaterer smitte med Covid19 blandt en eller flere deltagere og/eller medarbejdere. 

Beredskabsplanens væsentligste formål er at sikre en klar kommunikation og undgå forvirring, og indeholder 

anvisninger til, hvordan aftenskolen handler i tilfælde af smitte. 

 

Kommunikation 

Sørg for at der inden holdstart er kommunikeret til alle deltagere om forholdsregler for at undgå smitte.  

Der vil på skolen være opsat informationsmateriale om hvordan man skal forholde sig i forhold til Corona. 

 

God hygiejne 

Vi har opsat håndspritdispensers i alle lokaler, så man nemt kan spritte sine hænder af når man kommer og 

i løbet af undervisningen. Derudover vil der i hvert lokale være en forstøver med håndsprit som kan 

benyttes ad-hoc hvis det er nødvendigt. 

Opfordr gerne dine kursister til at medbringe så meget eget materiale som muligt, så de ikke skal låne af 

andre eller bruge skolens materialer.  

 

Afstand 

Som underviser skal du tilstræbe at sikre 1 meters afstand mellem hver person på kurserne. Kunstskolen 

sørger for synlig information om retningslinjerne for bl.a. afstand og god håndhygiejne. 

Skulle afstandskravene ikke blive overholdt af kursisterne er du som underviser forpligtet til at håndhæve 

dette. 

 

Før undervisning  

Lokalet skal af underviseren afsprittes og udluftes inden hvert påbegyndt kursus. Det vil derfor være 

nødvendigt at du møder lidt før, så lokalet er klar til brug når undervisningen starter. 

Sørg for at kontaktflader såsom håndtag, vandhaner mv. desinficeres. Derudover skal stole, borde og andet 

udstyr i lokalet ligeledes desinficeres så vidt som det er muligt. 

 

I pauserne 

Strækker undervisningen sig over en så lang periode at der er indlagt pauser er det din opgave at spritte 

kontaktflader af. Sørg samtidig for en god udluftning. 

 

Efter undervisning 

Er din undervisning efterfulgt af et andet kursus bedes du sørge for at lokalet luftes ud i pausen. 

Hvis dit hold er det sidste hold på dagen skal du ikke foretage dig noget ud over den normale oprydning, 

aflåsning mv. 



 

Generelt 

Som underviser skal du opfordre dine kursister til følgende adfærd: 

1. Hold 1 meters afstand  

2. Vask hænder ofte eller brug sprit 

3. Host eller nys altid i ærmet 

4. Undgå fysisk kontakt som kram og håndtryk 

5. Bed andre om at tage hensyn. 

 

 

 

Hvis der konstateres smitte 

I tilfælde af at der er konstateret smitte på et hold skal alle deltagere og undervisere på det eller de hold, der har 

været i kontakt med en person, der er konstateret smittet informeres herom. Denne kommunikation skal foregå 

i samarbejde med Kunstskolens ledelse.  

Bemærk, at det ikke er tilladt at nævne den smittedes navn, medmindre vedkommende har givet samtykke 

hertil.  

Alle deltagere og underviseren vil fra Kunstskolens side få afkrævet en negativ Corona-test inden de kan 

genoptage deltagelse på det berørte hold. 

 

 

Nedlukning af hold 

Det kan fra Kunstskolens side blive vurderet at det/de berørte hold skal lukkes ned. I det tilfælde sikres 

rengøring af lokale og redskaber efter retningslinjerne.  

(I tilfælde af at dette bliver besluttet går det ud over sundhedsmyndighedernes anbefaling om at kun nære 

kontakter holder sig isoleret og bliver testet). 

 

Genåbning af hold 

Holdet sættes tidligst i gang når underviseren og alle deltagere på holdet er testet negativ, og gældende 

karantæneanbefalinger er overholdt. Der kan eventuelt kræves en eller flere negative Corona-tests fra 

deltagerne, inden de igen kan deltage. 

 

Er du i tvivl? 

Er du i tvivl om hvordan du som underviser skal håndtere en opstået situation er du altid velkommen til at 

kontakte kontoret for at få hjælp til håndteringen. 

 

 
Thomas Lunau 

Kunstskoleleder 


