
 
SMITTEVERNREGLER – KULTURTILBUD FOR BARNEHAGER 

 
 
 
 
Før arrangement: 
 

1. Barnehagen vurderer om arrangementet kan gjennomføres med 
samme antall barn som planlagt, eller om antall barn må reduseres 
for å ivareta smittevern. Endringer av antall elever eller avlysninger 
må meldes inn til VTFKs musikkprodusent. 

2. For arrangementer som foregår i kulturhus eller i andre lokaler enn 
barnehagens egne: Dersom barnehagen opererer med 
kohortinndeling skal barnehagens inndeling følges. Hvis ikke følges 
kulturhusets smittevernregler. 

3. Utøver ringer barnehagen i forkant av besøket. I løpet av samtalen 
skal dere avklare: 

• barnehagens smittevernpraksis og andre forholdsregler 
som skal tas i forbindelse med arrangementet 

• møtested (vi oppfordrer til å møtes ute og at en 
kontaktperson følger utøverne inn i barnehagen) 

• om det er planlagt noen form for publikumsmedvirkning og 
om dette kan gjennomføres i samsvar med barnehagens 
smittevernpraksis 

4. Planlegg innslipp, utslipp og plassering av barna. Barnehagen setter 
ut matter/stoler/benker.  

5. Sjekk at avstanden mellom publikum og scene er 2 m. 
6. Barna må ikke ha tilgang til spillestedet mens utøver rigger 

opp/ned. 
7. Utøver skal selv håndtere egne instrumenter og annet medbragt 

utstyr. 
8. Dersom bærehjelp er absolutt nødvendig, må dette avtales på 

forhånd og utføres av en frisk voksen fra barnehagen som bruker 
engangshansker. 

 
 

 
 
Under arrangement: 
 

1. Følg de nasjonale smitteverntiltakene 
(https://www.regjeringen.no/). 

2. Dersom utøver varsler barnehagens kontaktperson om at han/hun 
har fått symptomer på covid-19 ute på skolen, må kontaktpersonen 
sørge for at utøver kan isoleres på eget rom før avreise. 

• Utøver skal så ta på seg munnbind, kontakte lokalt Korona-
testsenter for å bli testet og skal ikke bruke offentlig 
kommunikasjon tilbake til hotell eller testsenter. 

3. Sørg for at barna plasseres minst 2 meter fra scenen og at 
avstanden opprettholdes gjennom hele arrangementet. Utøver 
holder seg på eller bak scenen ved innslipp og utslipp, og unngår 
fellesarealer. 

4. Kontaktpersonen åpner dører og viser vei til spillested, samt hvilke 
toalett og rom utøverne skal bruke. 

5. Hold minst 2 meter avstand til utøverne.  
6. Unngå servering som kan medføre risiko. Utøverne tar med egen 

mat og drikke. 
 
 
 

Tusen takk for at dere hjelper oss med å gi barna 
kulturelle opplevelser også under koronapandemien! 

Sammen får vi dette til! 

https://www.regjeringen.no/

