
 

 

Retningslinjer for Billedskolen i Gentofte i forhold til  Covid-19 
 

Kære elever og forældre. 

 
Her er retningslinjer vedrørende Billedskolens undervisning i forhold til Covid-19 gældende fra 5. september 
2020: 

 Vi følger gældende retningslinjer samt vejledende anbefalinger fra DMK (Danske Musik og Kulturskoler) i 
forbindelse med genåbning. Seneste version er fra 10. august 2020. 

 Vi opdaterer og tilpasser naturligvis løbende i det omfang, der kommer nævneværdige ændringer. 

 

Begrænset kontakt: 
 

 Vi opfordrer til, at eleverne kun opholder sig på Kulturskolerne, når de har undervisning. Kommer eleven i 
god tid, bedes eleven vente udenfor indtil umiddelbart før undervisningen begynder. 

 Vi beder om, at elever kommer uden forælder/ledsager. Dog kan yngre elever om nødvendigt følges til 
Billedskolens lokaler på 2. sal, men forælder/ledsager bedes derefter forlade bygningen igen. 

 Det er under de nuværende forhold desværre ikke muligt for ledsagere at opholde sig i Kulturskolernes 
lokaler eller indendørs fællesarealer imens eleven har undervisning. 

 Hvis ledsagere venter uden for bygningen, bedes dette ske under hensyntagen til andre ventende og med 
min. 1 meters afstand til andre. 

 Efter undervisning beder vi eleverne om at forlade Kulturskolerne af bagdøren. Undervisningen stopper 
fem minutter før for at mindske kontakt mellem holdene. 

 Vær derfor opmærksom på, at være her i god tid, hvis eleven skal hentes efter undervisning. 

 Hvis elever skal vente på afhentning, skal de opholde sig i gården bag Kulturskolerne. Kør venligst ikke ind 
med bil på parkeringspladsen i gården ved Kulturskolerne. 

 

Hygiejne: 
 

 Elever og undervisere skal vaske samt spritte hænder af både før og efter undervisning 

 Elever og underviser spritter hænder af før og efter eventuel pause, samt når underviseren skønner det 
hensigtsmæssigt. 

 I Billedskolens undervisning undgår vi så vidt muligt fælles materialer. I tilfælde hvor materialer må deles af 
flere elever på holdet, spritter eleverne hænderne af, inden de rører ved materialerne, og igen inden de 
afleverer materialer. 

 Underviser og elever rengør sammen materialer efter brug, således at de er klar til næste hold. 

 Underviseren rengør fælles kontaktpunkter (fx dørhåndtag mm) imellem hvert hold. Desuden luftes der 
hyppigt ud. 

 Af hensyn til smittefare kan vi pt ikke benytte fælles forklæder. Medbring derfor eget forklæde eller 
malertøj til hver undervisningsgang. Vi har desværre ikke plads til at opbevare forklædet/malertøjet på 
Billedskolen. 



 

 

Afstand: 
 

 I undervisningen holder alle hele tiden minimum 1 meters afstand mellem hinanden. 

 Ved høj tale er afstandskravet 2 meter. 

 I pauser skal eleverne også opretholde afstandskravet på 1 meter. 

 Der må ikke være gæster eller andre ud over underviserne og eleverne i undervisningslokalet. 

 

Ved sygdom: 
 

 Hvis eleven har symptomer på Covid-19 eller mistanke om Covid-19, må eleven ikke komme til 
undervisning, før der er kommet svar på test. Ved positiv test, må eleven først komme til 
undervisning, når eleven har været symptomfri i 48 timer, eller efter 7 dage hvis eleven ikke har haft 
symptomer. Ligeledes må eleven ikke komme til undervisning, hvis eleven er i karantæne grundet 
mistanke om Covid-19. 

 Hvis elevens skole er lukket grundet Covid-19, eller elevens klasse er hjemsendt, må eleven ikke 
deltage i undervisning i hjemsendelsesperioden. 

 Husk at melde afbud til Billedskolens lærer, hvis eleven ikke kan komme. 

 
Billedskolens sæson starter lørdag den 5. september 2020, og vi ønsker alle en god sæsonstart!  
 
 
Med venlig hilsen 
Billedskolen, Kulturskolerne Gentofte 
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