
 

 
CHECKLISTA FÖR COVID-ANPASSNING 

PÅ KULTURSKOLAN I KIRUNA 
Vänligen säkerställ att samtliga rutor nedan är bockade. * 

 

FÖLJANDE ÅTGÄRDER VIDTAR  ANSTÄLLDA PÅ KULTURS KOLAN I KIRUNA  

 

 
DISTANSIERING ELEVER I 

GRUPP  

I undervisningssalen kan jag garantera 

ett säkert avstånd mellan elever i 

gruppen.  

 
 

HYGIEN   

Jag är noga med att tvätta händer ofta 

och undviker att röra näsa och mun.  

Jag uppmanar även elever att tvätta 

händer innan/efter lektionstid. 

 
INSTRUMENTANVÄNDNING 

Jag kan tvätta/sprita instrument och 

annan utrustning som delas mellan 

elever. Jag uppmanar även elever att ta 

med eget instrument om möjligt.  

 
 

DISTANS-

/FJÄRRUNDERVISNING 

Jag har sett över möjligheten att 

undervisa på distans/fjärr i de fall då 

fysisk undervisning inte är möjlig. 

 
OMBYTE 

Jag omber mina elever att komma 

ombytta och klara till lektioner i dans 

och teater.  

 
 

DIGITALA MÖTEN 

Längre möten och samtal med kollegor 

och vårdnadshavare/elever bokar jag in 

digitalt om möjligt.  

 
SYMPTOM ELEV 

Om någon av mina elever uppvisar 

förkylningssymptom ska jag hjälpa 

denna elev att gå hem.  Jag tar heller 

inte emot elever som är sjuka eller 

uppvisar förkylningssymptom. 

 

 
 

SYMPTOM LÄRARE 

Vid förkylningssymptom stannar jag 

hemma. Jag stannar hemma i minst 48 

timmar efter att ha blivit symptomfri. 

Längre om jag väntar på svar från covid-

test. 

 
VÅRDNADSHAVARE 

Jag omber vårdnadshavare och andra 

som lämnar/hämtar elever att inte vistas 

i kulturskolans korridorer, foajé eller 

andra lokaler annat än om nödvändigt. 

 
 

 

GRUPPUNDERVISNING 

VUXNA 

För större grupper med vuxna elever 

bedriver jag undervisningen digitalt om 

möjligt - annars ställer jag in, så länge 

strikta rekommendationer för detta råder. 



*Om det är någon ruta som är svår att 

bocka i så kontaktar jag min chef. 

 

Genom att följa riktlinjer ovan hjälper 

jag till genom att minska 

smittspridningen i samhället och därmed 

även trycket på personalen i vår sjukvård.  

TILLSAMMANS GÖR VI 

SKILLNAD! 



 

 
 

HEJ! 
 

 

Vi som jobbar på kulturskolan i Kiruna är så fantastiskt glada över 

att Ni vill komma till oss. Vi är tacksamma för alla elever som går 

hos oss, men också för alla Er vårdnadshavare som hjälper Era 

barn att ta sig till och från kulturskolan. Det intresse och 

engagemang Ni visar för Era barns kulturella utbildning är minst 

sagt ovärderligt. 

 

Tyvärr måste vi dock be att Ni, under rådande omständigheter, 

hjälper oss att minska smittspridningen av covid-19 i samhället. 

Det medför att vi inte kan vara lika öppna och välkomnande till 

våra lokaler som vi normalt sett strävar efter att vara. 

 

Vi som jobbar på kulturskolan följer det som står på checklistan 

för covid-anpassning. Vi skulle vara tacksamma om Ni hjälper oss 

i vårat arbete med det. Om vi hjälps åt med att efterfölja detta så 

möjliggör vi att de flesta av våra elever fortsatt har möjlighet att gå 

till sina kurser. 

 

Vi tackar för visad förståelse och för att Ni tar ansvar för att 

minska smittspridningen i samhället. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Kulturskolan Kiruna 


