27. oktober 2020

Kære alle elever og forældre på Musikhøjskolen
Igen skal vi stramme op på vores omgang med hinanden, nu hvor vi igen er vidne til voldsomme stigninger i smitten med
Covid 19.
Statsministerens udmeldinger i fredags udløste selvfølgelig en del tvivl om mange detaljer i stramningerne, men efter et
møde i går i Kulturministeriet med vores organisationer, tegner der sig et klart billede af, hvordan det kommer til at påvirke
vores aktiviteter.
Følgende er nu gældende:



Brug af mundbind udvides fra og med torsdag d. 29.10, så det nu er påbudt på alle skolens fællesarealer,
hele døgnet, men ikke i forbindelse med selve undervisningen.
Dette gælder som hidtil for alle fra og med 12 år.



Det lille forsamlingsforbud på maksimalt 10 personer undtager elever under 21 år.
Her må der samles op til 50 personer inkl. de voksne, der er nødvendige for at gennemføre aktiviteten.
Dette gælder også forældre/børn hold, hvor man godt må samles 12 forældre og 12 børn.



Det store forsamlingsforbud på 500 personer for hovedsageligt siddende aktiviteter er fortsat gældende for vores
område.
Til arrangementer, hvor kunder, besøgende og/eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med
retning mod en scene, biograflærred, bane, (eller dirigent) eller lignende, må der være op til 500 personer
forsamlet.
Kor og orkestre må således fortsat øve og afholde koncerter med flere end 10 personer uafhængig af deltagernes
alder, forudsat at alle sidder ned med nødvendig afstand.
Dette gælder selvfølgelig også filmforevisninger på Filmværkstedet.
Alle skal bruge mundbind, indtil de sidder på deres plads.



Påbud om mundbind til lærere med flere hold på samme dag er ikke gældende for vores aktiviteter.



Det er fortsat gældende, at vi i forbindelse med undervisning på folkeskolerne følger deres retningslinjer.

Det er dejligt at se, at vores undervisning prioriteres i de fortsatte bestræbelser på at komme epidemien til livs, i lighed
med andre aktiviteter, der retter sig mod børn og unge.
Det giver også en ekstra forpligtigelse til loyalt og omhyggeligt at efterleve de rammer og begrænsninger, der er gældende
for os.
Jeg opfordrer til, at vi alle hjælper hinanden med at efterleve både ånd og bogstav i retningslinjerne, så vi fortsat trygt og
sikkert kan glædes over vores fællesskab og mulighederne for at udtrykke sig.
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