26. august 2020

Kære alle elever og forældre
Velkommen til Musikhøjskolen sæson 2020/21
Efter et meget udfordrende forår med nedlukning og smittespredning, er vi nu nået til at skulle starte vores nye
sæson på mandag d. 31. august.
Coronaen har desværre endnu ikke forladt os, så vi skal selvfølgelig, i lighed med alle andre, tage vores
forholdsregler i den forbindelse.
De grundlæggende regler er:






God hygiejne med hyppig håndvask og afspritning af hænder og kontaktflader.
Afstand på minimum en 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 corona symptomer.
Giv besked hvis du testes positiv.

Vi har gennemgået de særlige forhold i vores mange fag med de enkelte lærere, så de er forberedt på at skabe
trygge og sikre rammer for vores undervisning.
Undervisningen på kommunens folkeskoler i 0. klasserne og skoleorkestrene følger skolernes retningslinjer og er
under deres ansvar.
Undervisningen på Musikalsk Forskole 1. og 2. klasse og Den lille Musikhøjskole 3.-5. klasse er vores ansvar og
følger vores retningslinjer i lighed med vores aktiviteter i Smallegade, KU.BE, Godthåbsvej og Bibliotekets lokaler
på Danasvej.
Særlig opmærksomhed skal vi have på ophold på Musikhøjskolen i Smallegade.
Forældres ophold på skolen skal begrænses i så høj grad som muligt. Det er selvfølgelig i orden at følge sit barn
til undervisning og i særlige tilfælde overvære undervisningen, når læreren skønner det nødvendigt.
Alle deltagere på vores Musik- & Bevægelseshold er selvfølgelig også rigtig velkomne på skolen.
Øvrigt ophold begrænses mest muligt.
I vores fortsatte arbejde med at sikre en tryg undervisning i forhold til corona retter vi os efter anbefalingerne fra
hhv. Børne- og Undervisningsministeriet vedr. folkeskolerne og Danske Musik- og Kulturskolers anbefalinger
vedr. undervisning på kulturskoler.
Begge anbefalinger findes på vores hjemmeside.
Endnu engang velkommen! - vi glæder os til at se jer alle igen, og jeg er sikker på, at vi trods udfordringer får
endnu et levende og farverigt undervisningsår!
Venlig hilsen
Ole Thøger Nielsen
Musik- og Kulturskoleleder
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