
 

Kontinuitet- og bemanningsplan for kulturskolen per 16. november 2020 

Bakgrunn for vurdering: Hva gjør kulturskolen med sin undervisning ved stort koronarelatert fravær. 

 

Forhold som kan 
medføre utfordringer 
 

Tiltak  Ansvarlig for 
gjennomføring 

En lærer er syk 
 

Er læreren frisk nok til å ha videoundervisning skal dette gjøres fra dag èn.  
Er læreren for syk til å undervise må det vurderes vikar i hvert enkelt tilfelle, enten video 
eller fysisk. Lærer må da ha sykemelding/egenmelding.  

 

Lærer for undervisning, 
rektor for vikar. 
 
 

Mange lærere er syke 
 

Samme som over.  
Blir dette langvarig må det vurderes om enkelte fag må settes på pause. 
Ved tap av undervisning flere enn to ganger per semester, dersom kulturskolen avlyser, 
gis det kontingentreduksjon utover disse to gangene. Videoundervisning regnes som 
undervisning og skal foregå i tidsrommet eleven skulle hatt timen fysisk. 
 

Lærer for undervisning, 
rektor for vikar. 
 

Elever er syke Elever som er syke skal ikke møte opp fysisk på kulturskolen! 
Er eleven i karantene eller isolasjon og frisk nok til å ta imot videoundervisning, kan dette 
avtales med lærer. Fravær må meldes på forhånd. Er beskjed gitt samme dag kan det ikke 
forventes fullgod videoundervisning, men dialog med lærer kan forventes, hvis eleven tar 
kontakt. Brudd på karanteneregler vil meldes inn til smitteverngruppen i kommunen. 
 

Elev/foresatt sammen 
med lærer. 

Elev blir syk på 
kulturskolen 
 

Elever som får symptomer på luftveisinfeksjon når de er til undervisning, skal gå hjem 
(etter varsling til foresatte) eller bli hentet så fort det lar seg gjøre. Syke elever bør ikke 
benytte offentlig transport. Eleven som må hentes, må vente på et eget rom sammen 
med en voksen eller ute der det ikke er andre barn. Om mulig bør den ansatte holde to 
meters avstand, men det må gjøres en avveining i forhold til elevens alder og behov for 
omsorg.  
 

Lærer gjennomfører og 
varsler rektor så snart 
som mulig.  
Rektor varsler renhold. 



Hvis det ikke er mulig å holde to meters avstand, og eleven er komfortabel med det, bør 
eleven ta på munnbind for å redusere smittespredning til andre. Hvis ikke eleven vil 
bruke munnbind, skal den voksne selv ta på munnbind. 
 
Ved behov for bruk av toalett, skal ikke rommet brukes av andre før dette er rengjort. 
Heng opp lapp på døra om at det er avstengt, rektor varsler renhold om behov for ekstra 
vask påfølgende dag. Den som passer eleven, må vaske hender etter å ha vært sammen 
med eleven. Vask over flater eleven har berørt med vanlige rengjøringsmidler på 
undervisningsrommet. Luft ut rommet. Neste elev må vente til rommet er klart. 
 

Ansatt blir syk på 
kulturskolen 
 

Ansatte som får symptomer på luftveisinfeksjon mens de er på kulturskolen, må gå hjem 
så snart det er mulig. I slike tilfeller skal det holdes to meters avstand mellom den som har 
symptomer på sykdom og andre personer som er til stede. De elevene en syk ansatt har 
ansvar for, må ivaretas av andre ansatte eller sendes hjem. Hvis en syk ansatt ikke kan 
holde to meters avstand til andre, må det brukes munnbind for å redusere 
smittespredning. Undervisningsrommet skal ikke brukes av andre før det er rengjort. Heng 
opp lapp på døra om at det er avstengt, rektor varsler renhold om behov for ekstra vask 
påfølgende dag. Syke ansatte bør ikke benytte offentlig transport. 

 

Lærer gjennomfører og 
varsler rektor så snart 
som mulig. 
Rektor varsler renhold. 
 

Skolen må stenge ned Hvis skolen må stenge ned fysisk skal videoundervisning gjennomføres fra dag èn. Unntak 
av dette er de yngste elevene: Barnedans 3-4 år, Barnedans 4-5 år, Teaterleik og 
Danseleik. Det har vist seg vanskelig å ha videoundervisning med så små elever i grupper. 
Disse får da refusjon for tapt undervisning, jamfør refusjonsreglement. Lærer må da på 
kort sikt utføre andre oppgaver i kulturskolen. 
 

Lærer 

 

Utarbeidet av: Ingvild Arnevik Aadnøy og Linn Ellise Hovland  


