4. september 2020

Kære alle musikelever og forældre på Musikhøjskolen
Vi er nu igennem den første uges undervisning i den nye sæson - hvor er det dejligt igen at kunne byde
velkommen til alle jer!
Ikke meget er, som det plejer i disse coronatider, og vi skal finde en sikker vej, der både tager hensyn til de
sundhedsmæssige udfordringer og samtidig gør det muligt at holde Musikhøjskolen åben med fokus på
fællesskab og læring.
De grundlæggende regler er stadig:







God hygiejne med hyppig håndvask og afspritning af hænder og kontaktflader.
Afstand på minimum én meter, ved sang to meter.
Overholdelse af kravet om kvadratmeter pr. elev på to m2 ved siddende og fire m2 ved stående
aktiviteter.
Elever og lærere bliver hjemme, hvis de føler sig syge eller sløje med coronasymptomer.
Giv besked, hvis du testes positiv.

Det går rigtig fint med at overholde disse enkle gode råd, men erfaringerne fra vores første uge gør, at vi må
revidere vores anbefalinger og regler i forbindelse med ophold på skolens fællesarealer (gange, reposer og
trapper).
Der er flere situationer, hvor vi er rigtigt mange, der skal ind og ud af huset på én gang, og mange situationer hvor
forældres ophold på skolen, imens undervisningen foregår, giver rigtig god mening.
Derfor indfører vi maskepåbud i tidsrummet 15:00-19:00, mandag til fredag, for alle fra og med 12 år, på
alle fællesarealer i Smallegade fra og med på mandag 7. september.
Der er ikke maskepåbud i undervisningen, da det her er muligt at overholde de grundlæggende regler.
Vi stiller derfor vores stole op igen på gange og reposer, og alle er velkomne til at opholde sig på skolen, så
længe de grundlæggende regler overholdes.
Vores undervisning på folkeskolerne er først ved at finde sit leje. Der er mange forskelligartede udfordringer fra
skole til skole, men vi arbejder målrettet frem mod gode måder at gennemføre undervisningen forsvarligt på.
Jeg er sikker på at vi igen i år får en god og levende sæson!
Med venlig hilsen
Ole Thøger Nielsen
Musikskoleleder
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