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Covid-19:  

 
Smittevernveileder  

for skoler  
 

Gjeldende arrangementer i  
Den kulturelle skolesekken (DKS) 

i Troms og Finnmark  
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DKS Troms og Finnmark har utarbeidet smittevernveiledere for gjennomføring av 
DKS-arrangement under Covid-19 pandemien, både for skoler og for utøvere på turné. 
Smittevernveilederne gjelder så lenge situasjonen krever det. 
 
Det vil alltid være en risiko for smitte. Det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd 
smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen. Denne veilederen gir 
råd til skolene om hvordan de ivaretar smittevern knytta til DKS-arrangementer på en 
forsvarlig måte.  
Rådene er gitt innenfor rammene av gjeldende råd og anbefalinger fra helsemyndighetene 
og Utdanningsdirektoratets regelverk. 
 
Skolene følger pr. 26.08.20 gult nivå i trafikklysmodellen for smitteverntiltak.  
På gult nivå kan hele skoleklasser regnes som en kohort. Det betyr at hele skoleklasser kan 
være samlet. Skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand 
mellom ansatte og elever. Ved gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være behov for å gjøre 
avvik fra opplæringsloven. 
 
Utøvere på turné har en egen smittevernveileder som finnes på www.dkstromsogfinnmark.no 
 
Alle skoler utøvere besøker, vil ha egne planer og prosedyrer for smittevern. Alle utøvere 
skal i forkant ta kontakt med skolen for å avklare besøket nærmere. Det er viktig at utøver da 
blir orientert om skolens prosedyrer, samtidig som utøver orienterer skolen om egne tiltak. 
 
Når arrangementet er utenfor skolen vil det variere hvem som er ansvarlig arrangør. 
Da er det viktig med god kommunikasjon mellom skolen og DKS Troms og Finnmark. 
 
Les mer hos Udir. om smitteforebyggende tiltak i skolen: 
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-
koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/ 
 
 

 

Spørsmål og tilbakemelding: 
Ta kontakt med administrasjonen i DKS Troms og Finnmark: 

https://www.denkulturelleskolesekken.no/troms-og-finnmark/kontakt-oss/ 
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ARRANGEMENTER I SKOLENS LOKALER - 1.-10. trinn og VGS 
 

Smittevernveileder for DKS-arrangementer i skolens lokaler med utgangspunkt i 
relevante utdrag fra veileder om kontaktreduserende tiltak, gult nivå. 

Det overordnete målet ved gult og rødt nivå er 1) at elever og ansatte har et begrenset antall 
kontakter og 2) å holde oversikt over disse. 

 
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 smittevernveiledere. 

Ta kontakt med DKS Troms og Finnmark om nødvendige tiltak får konsekvenser for den 
planlagte DKS-aktivitet. 

 
 
 
Generelt ved DKS-besøk på skolen 
  
 
 

o Skolens kulturkontakt tar i mot utøverne alene, uten elever, og sørger for at 
bevertning og garderober er i tråd med generelle smitteverntiltak.  
Vær oppmerksom på hygiene rundt kjøkken og spiserom. 
  

o Ingen elever skal benyttes som bærehjelp av utstyr. Voksne kan hjelpe til.  
Sørg for håndvask og spriting før og etter kontakt med utstyr.  
 

o Ingen elever eller voksne skal berøre utøverens utstyr (f.eks. instrumenter), delta  
i nært samspill på scenen med utøverne eller med elever i andre kohorter.  
  

o Alle deltakere - elever og voksne - må vaske/sprite hendene på vei inn/ut av  
lokalet der DKS-aktiviteten foregår. 
 

o Skolen skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede på arrangementet. 
 

o Skolen må melde ifra til DKS Troms og Finnmark om det blir endring av 
elevtall/klasser på oppsatt plan. 
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DKS-arrangement for større grupper, på skolen 
  
 
Dette gjelder for eksempel arrangementer i gymsal.   
 

o Skolen må vurdere hvor mange kohorter som får plass i spillelokalet, sørge for at 
det er færre enn 200 deltakere og at det kan være 2 meter mellom hver kohort. 
  

o Skolen må sørge for at enten stå-, sitte- eller gulvplasser, er tydelig avdelt og 
merket i kohorter og at det er 2 meter mellom hver kohort.  
 

o Kohortene må ha ulike møtetidspunkt for å unngå trengsel på vei inn i lokalet og  
de må sendes systematisk ut av lokalet, med minst 2 meters avstand mellom  
hver kohort.  
 

 
 
 
 
 

 
 
DKS-arrangement i mindre grupper (verksteder), på skolen 
  
 
 
Dette gjelder for eksempel forfatterbesøk eller verksteder i klasserom el.l.   
 

o En klasse regnes som en kohort og det er ikke nødvendig å begrense elevenes 
vanlige bevegelser i klasserommet.  

 
o Utstyr som er til bruk i verksteder skal rengjøres av utøverne før de brukes av  

nye kohorter. Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjon, men er tilstrekkelig  
å rengjøre med vann og vanlige rengjøringsmidler. 
Skolen må stille med utstyr til dette. 
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ARRANGEMENTER UTENFOR SKOLEN - 1.-10. trinn og VGS 
 
Smittevernveileder for DKS-arrangementer utenfor skolens arealer, med utgangspunkt 
i relevante utdrag fra veileder om kontaktreduserende tiltak, gult nivå. 
 
1. Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer på offentlig sted med flere enn 200 

personer til stede samtidig. 
2. Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement kommer i 

tillegg til de 200. 

 

Krav til gjennomføringen 
  
 

• 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 
samfunnshus/kino/kulturhus. Derfor er det viktig med god kommunikasjon i forkant 
mellom skolene og DKS Troms og Finnmark samt mellom de eksterne spillesteder og 
DKS Troms og Finnmark. 
 

• Arrangøren skal sørge for at de som er til stede kan holde minst 1 meters  
avstand til andre eller at det er 2 meter mellom hver kohort. Det må være god 
oppmerking (for eksempel tape på gulvet, markering på bakken e.l.)  
 

• DKS Troms og Finnmark og kulturkontakt skal ha dialog, slik at ansvarlig  
arrangør får oversikt over hvem som er til stede. 
 

• Arrangøren skal følge alle relevante standarder for smittevern, og gjøre det mulig  
å ivareta god hygiene. Det må f.eks. være god kapasitet for håndhygiene, enten 
håndvask med såpe og vann eller desinfeksjonssprit. Det bør finnes informasjon om 
generelle hygieneråd (for eksempel plakater). 
 

• Alle deltakere - elever og voksne - må vaske/sprite hendene på vei inn/ut av  
lokalet der DKS-aktiviteten foregår. 

 
• Det anbefales å dele deltagerne inn i mindre grupper for å redusere antall kontakter. 
 
• Det må tilrettelegges for å unngå trengsel der deltakere forventes å lage kø eller 

samles i klynger.  
 

 

Skyss til og fra arrangementet 
 

 
• Skoleskyss er unntatt fra 1-metersregelen, men det bør bestrebes at kohortene 

skal holde avstand til hverandre.  
 


