
KD hadde ikke kapasitet til å utarbeide en egen veileder for 
kulturskolen (23.4.20)

Udir får i oppdrag fra KD om å gi ut informasjon som angår 
kulturskolene (23.4.20)

En veileder fra Norsk kulturskoleråd til kommunen som skoleeier 
med utgangspunkt i covid-19-forskriften og Oppl.loven § 13-10 
som omtaler kommunens ansvar for å ha et system for all 
offentlig virksomhet hvor smittevern inngår

VEILEDER OM SMITTEVERN FOR KULTURSKOLEN 



Arbeidsgruppe startet arbeidet 20.april 2020; 

• Tre rådgivere i Norsk kulturskoleråd

• En repr. Fra Creo

• Tett samarbeid med KS, kommunikasjonssjef, FoU-leder 
og direktør i kulturskolerådet

➢ Innspill fra Nordland og Vestland

➢ Kommuner og kulturskoler

➢ Ulike fagmiljø (Drama og teaterpedagogene, Norske 
Dansekunstnere, forhandlere m.fl)

➢ 1.versjon publisert 1.mai – 3.versjon publisert 12.mai



Hvorfor en egen veileder for kulturskolen?

• Et ønske fra medlemmene

• Eget skoleslag med noen spesifikke utfordringer

• Slippe å forholde seg til mange andre veiledere

Norsk kulturskoleråd kan kun gi veiledning og råd, 
kommunene gjør bestemmelser ut fra lovverket og 
nasjonale myndigheters smittevernbestemmelser.



Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) – KS

Kommunehelsetjenesten har smittevernkompetanse og kan 
konsulteres ved spørsmål om organisering og tilrettelegging 
lokalt.

Tett opp til Udir sine veiledere for barnehage og 
grunnopplæring

Kulturskolespesifikke forhold – ikke mye ned på detaljnivå 
for det enkelte fag eller instrument



Hva gjelder i kulturskolen nå?

Alminnelige smittevernbestemmelser
➢ Syke personer skal ikke være på kulturskolen
➢ God hygiene – vask/desinfeksjon av hender, hoste/nysing
➢ Redusert kontakt mellom personer

Kulturskolespesifikke råd
➢ Begrens sambruk
➢ Egnet undervisningslokale

Minimum 1 meter avstand mellom personer
➢ sangere og blåsere anbefaler vi min. 2 meter

Maksimalt 20 i gruppe
➢ Se barnehage- og grunnskoleveilederne
➢ Lokale forhold
➢ Smitteverntjenesten i kommunen



Aktuelle tema/ spørsmål fra medlemmene

• Avstand mellom personer

• Grupper – kohorter

• Undervisning i gjenåpningsfasen (digitalt tilbud, uteundervisning)

• Smittevern
• Opplæring

• Delaktighet
• Ansvar for f.eks vasking 

Sjekklister – godt verktøy for skoleeier, kulturskolens ledelse og ansatte



Forankring av veilederen

KD/ Udir

FHI

KS

Det vil komme oppdateringer av veilederen i tråd med 
Regjeringas gjenåpning av samfunnet for øvrig.


