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Smittevernråd på grønt nivå
Regjeringen har besluttet at kommuner med lite smitte kan velge å sette skoler og barnehager på grønt nivå fra 27. mai. Grønt nivå
innebærer vanlig organisering av klasser og skolehverdag. Klassen eller avdelingen trenger ikke lenger å regnes som en kohort og
hverdagen kan organiseres som normalt. Barna/elevene kan igjen møtes og bevege seg fritt uten begrensninger.

Selv om man kan omgås friere på grønt nivå, vil det fremdeles være noen smitteverntiltak som gjelder både for elever og ansatte i
skolen. Dette er smittevernrådene som gjelder, og som også besøkende utøvere i Den kulturelle skolesekken må forholde seg:
-

God hånd- og hostehygiene
Unngå håndhilsing og klemming
Holde seg hjemme ved nyoppståtte symptomer og sykdom, og ha lav terskel for å teste seg.

DKS-arrangement PÅ SKOLEN
Ansvarlig arrangør når DKS-arrangement finner sted på skoler er skolens rektor eller en kulturkontakt med delegert ansvar.
Som ansvarlig arrangør må skolen selv gjøre en risiko- og sårbarhetsanalyse av arrangementet med utgangspunkt i gjeldende lokale
smittevernbestemmelser. Ta kontakt med DKS Troms og Finnmark om nødvendige tiltak får konsekvenser for den planlagte DKS-aktiviteten.

Konsert/forestilling:
For utøver:

•
•
•
•
•
•
•
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I forkant av turné: ta kontakt med hver skole, og snakk om deres rutiner for smittevern.
God håndhygiene, særlig ved skifte mellom klasser/skoler og før og etter håndtering av utstyr.
Utøver har ansvar for å kjøpe inn håndsprit og munnbind. Utgiften dekkes av DKS Troms og Finnmark.
Alle benytter egen mikrofon og eget instrument gjennom hele perioden. Ikke lån bort mikrofon.
Benytt egne rekvisitter, make-up og kostyme så langt det er mulig.
Rengjør utstyr mellom hvert flytt, dersom det skal håndteres av andre.
Ha presis innslippstid. Meld fra ved forsinkelser, slik at elevene unngår venting i større grupper utenfor lokalet.
Ha kontakt med DKS Troms og Finnmark ved eventuelt behov for smittesporing.
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Formidling med medbrakt utstyr som kun brukes av formidler, f.eks. forfatterbesøk:
For utøver:

•
•
•

I forkant av turné: ta kontakt med hver skole, og snakk om deres rutiner for smittevern.
God håndhygiene, særlig ved skifte mellom klasser/skoler og før og etter håndtering av utstyr.
Utøver har ansvar for å kjøpe inn håndsprit og munnbind. Utgiften dekkes av DKS Troms og Finnmark.
Ha kontakt med DKS Troms og Finnmark ved eventuelt behov for smittesporing.

Verkstedbasert formidling:
For utøver:

•
•
•
•
•
•
•

I forkant av turné: ta kontakt med hver skole, og snakk om deres rutiner for smittevern.
God håndhygiene, særlig ved skifte mellom klasser/skoler og før og etter håndtering av utstyr.
Utøver har ansvar for å kjøpe inn håndsprit og munnbind. Utgiften dekkes av DKS Troms og Finnmark.
En gruppe er en “kohort” og kan benytte samme utstyr når en har god håndhygiene.
Rengjør alt utstyr og alle berøringspunkter mellom hver gruppe/skole, herunder kabler, kameraer, laptoper, osv.
Vurder å finne løsninger for kamera o.l. som ikke innebærer å føre utstyr til ansikt.
Ev. scenografi og materiell elevene skal bruke: hovedregel er at materiell det ikke er mulig å rengjøre, ikke forflyttes
mellom skoler. Materiell kan pakkes slik at det blir én pakke per skole/gruppe, eller det kan settes i 3 dagers karantene.
Ha kontakt med DKS Troms og Finnmark ved eventuelt behov for smittesporing.

DKS-arrangement UTENFOR SKOLEN
Alle arrangementer skal ha en ansvarlig arrangør som fungerer som vertskap på stedet. På arrangementer utenfor skolen vil det variere om dette er
en skole eller spillstedet. Derfor er det viktig med god kommunikasjon i forkant mellom skolene og DKS Troms og Finnmark, samt mellom
spillesteder og DKS Troms og Finnmark.
DKS arrangementene er en del av opplæringen, og faller inn under elevrettede tilbud. Det må derfor skilles mellom hva som gjelder
kulturarrangementer generelt, og hva som gjelder DKS-arrangementer. Påbud og anbefalinger for arrangementer utenfor skolen, f.eks. på
kulturinstitusjoner følges, MEN det er skolenes kohortinndelinger som gjelder, selv om institusjonen har andre regler for grupper utenom skole.
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Museumsbesøk, bibliotekarrangement, o.l. - formidling for små grupper:
For institusjon:

•
•
•

Informer DKS Troms og Finnmark om ev. behov for bruk av munnbind.
God håndhygiene før under og etter hvert besøk. Institusjon har ansvar for at det er håndsprit tilgjengelig.
Ha kontakt med DKS Troms og Finnmark ved ev. smittesporing. Skolen har oversikt over deltakende elever.

Har dere verksteder, ta kontakt med DKS Troms og Finnmark for avtale om håndtering av materiell/teknisk utstyr.
Dette gjelder:
• Rengjør alt utstyr/berøringspunkter mellom grupper/skoler.

Scene, sal, kino, o.l. - formidling for større grupper:
For skolen:

For utøver/ spillested:
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•
•

Overhold plassering i salen, slik at avstand overholdes. Selv om kohorter kan sitte sammen, kan det hende dere
må ta hensyn til stedets rutiner. Det skal være minst 1 meter avstand mellom hver kohort.
Skolen holder oversikt over deltakende elever for eventuellsmittesporing.

•
•
•
•
•
•

Informer DKS Troms og Finnmark om ev. behov for bruk av munnbind.
God håndhygiene før under og etter hvert besøk. Institusjon har ansvar for at det er håndsprit tilgjengelig.
Ha minst 1 meter avstand mellom hver kohort.
Ha presis innslippstid. Meld fra ved forsinkelser, slik at elevene unngår venting i større grupper utenfor lokalet.
Flere kan IKKE benytte samme mikrofon. Finn andre løsninger ved ev. samtale etter formidlingen.
Ha kontakt med DKS Troms og Finnmark ved eventuelt behov for smittesporing.

side 4

ANNET
Elevarrangører
•
•

Når man utfører god håndhygiene kan elevarrangører gjerne være med å flytte utstyr og rigge.
Dette skal alltid avtales med utøver/ensemble på forhånd
Unngå å benytte samme mikrofon. Bruk skolens egne mikrofoner når dere introduserer utøverne, men ikke del mikrofon (eller finn
andre måter å gjøre det på).

Skyss til og fra DKS-arrangement
•

Bruk DKS´ reisebestillingsskjema for å leie buss eller taxi.
Skoleskyss er unntatt fra 1-metersregelen, men det bør bestrebes at kohortene skal holde avstand til hverandre.

Spørsmål og tilbakemelding: ta kontakt med DKS Troms og Finnmark: https://www.denkulturelleskolesekken.no/troms-og-finnmark/kontakt-oss/
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