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Til elever/forældre omkring adgang, afhentning og afviklingen af undervisningen:  
 
Onsdag den 27. maj kan vi med stor glæde genåbne for fremmøde undervisningen igen. Alle undervisere 
ser meget frem hertil. Når du modtager denne mail er det fordi du har modtaget besked om at din normale 
undervisning på kulturskolen kan genoptages.  
 
Aflevering og afhentning ved vore undervisningssteder.  
Det er kun eleven der må gå ind på undervisningsstedet. Dette uanset undervisningssted. 
Kommunikation mellem hjem og underviser skal ske pr. telefon eller mail.  

 Ved spørgsmål hertil bedes I rette henvendelse til kontoret.  
Det er underviseren der henter eleven (eleverne) fra gangen eller fra indgang til undervisningsstedet.  
Elev må først ankomme til undervisningsstedet 5 min før undervisningen start.  
Eleven skal forlade undervisningsstedet umiddelbart efter endt undervisning.  
Unødig ophold på gang eller ved indgang er ikke tilladt.  
 
Når man venter på komme til undervisning.  

 Evt. afstands markeringer foran et undervisningslokale skal overholdes.  

 Afstandskrav uden for alle lokaler er mindst en meter.  

 Man må ikke medbringe gæster i undervisningen.  

 Afvent afhentning af underviser 

 Hvis du går på et hold – så HUSK afstand.  
 
Ved ankomst til et af vore undervisningssteder:  

 Afspritte hænder ved ankomst og efter afsluttet undervisning.  

 Underviseren sikre at det sker inden opstart af undervisningen.  
 
Afvikling af undervisning:  

 Underviseren giver ved din ankomst anvisninger på rammer og regler i undervisningslokalet. 
o Følg altid underviserens anvisninger.  

 Husk dit eget instrument. (større instrumenter er undtaget – hvis usikkerhed så kontakt egen 
underviser).  

 Rammer og regler der er til for at vi passer på hinanden og skal overholdes af alle – både underviser 
og elev(er) 

 
Vedhæftet er skolens generelle sikkerhedsplanche.  

 
Med venlig hilsen  
Ledelsen på Mariagerfjord Kulturskole.  
Finn og Ask.  



Vi passer på 
hinanden

Bliv hjemme hvis du har tegn 
på sygdom

Husk god håndhygiejne Hold dig orienteret om 
COVID-19

Hold afstand også hvis du 
danser eller spiller skuespil

Brug dit eget udstyr Hold fælles udstyr 
og værktøj rent



Vi passer på 
hinanden

Bliv hjemme hvis du har tegn 
på sygdom

Hold afstand også når du 
spiller eller synger

Brug dit eget instrument Hold fælles udstyr og 
instrumenter rene

Husk god håndhygiejne Hold dig orienteret om 
COVID-19
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