
Information till elever och vårdnadshavare
Coronapandemin fortsätter och just nu är läget ansträngt i Sörmland med ökad smitta. From
26 mars tom den 16 April sker undervisning på kommunala högstadiet och gymnasiet i Flens
Kommun på distans. Dessa två orsaker har legat till grund för följande beslut om
Kulturskolans undervisning:

Beslut gällande perioden 210326 tom 210416
● Kulturskolan skall erbjuda elever födda före 2007 digital undervisning
● Kulturskolan skall erbjuda elever födda 2007 och senare sin normala undervisning i

så stor utsträckning det är möjligt med tydliga rutiner för att minska smittspridning
○ Veckovis undervisning i redan befintliga grupper skall fortsätta
○ Ingen konsertverksamhet skall genomföras
○ Ingen uppsökande verksamhet skall genomföras
○ Inga nya grupper eller möten mellan grupper skall ske

Rutiner för att minska smitta under Corona-pandemin för elev och vårdnadshavare
Om eleven uppvisar förkylnings/influensa-symptom skall eleven inte delta i undervisning.
Om någon i familjen har covid-19 skall eleven inte delta i undervisningen.
Om eleven kan delta följer hen då nedanstående rekommendationer:

● Före varje lektion vill vi att varje elev tvättar sina händer noggrant.
● Efter varje lektion vill vi att varje elev tvättar sina händer noggrant.
● Hosta och nys i armvecket
● Vi tar inte i hand varken personal eller elever
● Moment som innebär fysisk kontakt mellan elever eller mellan elev-lärare strävar vi

efter att minimera
● Vårdnadshavare eller annan person som följer elever till och från Kulturskolan

ombeds att vänta utanför skolans lokaler.

Rutiner för att minska smitta under Corona-pandemin för personalen
● Lärarna ser till att regelbundet rengöra instrument och utrustning som används av fler

än en elev (tex pianon)
● Lektionssalar kan komma att ändras för att minska trängsel
● Lektionspass kan komma att förkortas för att hinna vädra, städa och minska trängsel
● Alla förändringar angående schema och lokal meddelas av lärare till

elev/vårdnadshavare
● All undervisning ute på grundskolorna skall genomföras utan att röra sig i skolornas

lokaler mer än nödvändigt tex inte besöka personalrum och inte aktivt leta efter
elever som inte kommer till lektionen.

Har du frågor eller funderingar kring vad som gäller för just dig kontakta i första hand din
lärare, i andra hand kulturskolans expedition:

kulturskolan@edu.flen.se
0157- 43 05 80
Telefontid: Måndag-Torsdag 14-18
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