
 

 

 

 

Revideret 22. juli 2020  

 

Retningslinjer for Folkekirkens Ungdomskors  

Sommerskole 2020 i relation til COVID-19 
 

Folkekirkens Ungdomskors Sommerskole 2020 vil på mange måder ligne tidligere års 

sommerskoler – og alligevel vil alt være lidt anderledes. For vi er naturligvis opmærk-

somme på COVID-19 og på, at vi kan beskytte os selv og hinanden mod smitte. Der-

for har vi her samlet de retningslinjer, der vil være gældende for dette års sommer-

skole.1 Retningslinjerne gælder for alle tilstedeværende ved Folkekirkens Ungdoms-

kors Sommerskole 2020 - deltagere, instruktører, kursusledere og medhjælpere. 

 

Retningslinjerne bygger på Kulturministeriets ’Særlige retningslinjer for afholdelse af 

sommeraktiviteter for børn og unge op til 25 år’ (10. juni 2020), på ’Tjekliste ved gen-

åbning af folkekirkens korvirksomhed’ (20. maj 2020) samt på ’Sundhedsstyrelsens 

generelle anbefalinger om forebyggelse af smitte” (10. maj 2020). I kan finde link til 

dokumenterne på www.fuk.dk/kor-og-corona/  

 

 

  

 
1 Sommerskolen 2020 gennemføres kun, hvis forsamlingsforbuddet som forventet hæves fra 50 til minimum 100 per-
soner i starten af juli 2020 og med virkning fra senest d. 26. juli 2020. 

Sundhedsstyrelsens 5 gode råd for at forebygge smitte 
1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit 

2. Host eller nys i dit ærme - ikke i dine hænder 

3. Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt 

4. Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og ude 

5. Hold afstand og bed andre tage hensyn 

 
 

http://www.fuk.dk/kor-og-corona/
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Forebyggelse ved afstand og hygiejne 

Ved Folkekirkens Ungdomskors Sommerskole vil der være stor opmærksomhed på hy-

giejne og forebyggelse af kontaktsmitte - særligt i forbindelse med aktiviteter med be-

vægelse og fysisk kontakt. Her er de overordnede retningslinjer: 

 

o Det generelle krav til afstand på 1 meter gælder for selve undervisningen og alle 

øvrige aktiviteter på Sommerskolen. Undervisning og aktiviteter tilrettelægges, så 

det er muligt at holde afstand.  

o Særligt for korsang er, at der skal være 2 meters afstand i forhold til andre, der 

ikke indbyrdes tilhører samme familiegruppe. 

o Lokalerne er indrettet, så der er 4 m2 areal pr. deltager - efter sundhedsmyndig-

hedernes krav.  

o Instrumenter skal anvendes af så få personer som muligt, og man skal spritte 

hænder før og efter brugen. Instrumenterne kan kun benyttes, når man har aftalt 

at øve, eller til undervisning. De rengøres før hver undervisningsdag og to gange 

dagligt. 

o Noder og kopier opbevares i individuelle mapper, som udleveres til alle deltagere. 

Mapper, noder og evt. bøger og hæfter er personlige og må ikke udlånes.  

o Generelt skal hænderne sprittes af eller vaskes grundigt, før man rører ved eller 

flytte på andres genstande, f.eks. mapper eller øvrige ejendele. 

 

Familiegrupper og spiserutiner 

Deltagere på sangerlinje og orgellinje er inddelt i familiegrupper på ca. 8-10 delta-

gere, som også overnatter sammen og deler toilet og bad. Grupperne undtages fra 

kravet om 1 meters afstand. Familiegrupperne udgør deltagernes faste spisegrupper. 

Deltagerne bør have faste pladser ved måltiderne, og der vil være særligt fokus på af-

spritning af borde, stole og service inden og efter spisning. Ligeledes er der krav om, 

at alle vasker hænder før og efter spisning. 

 

Kursuslederne indgår ikke i familiegrupperne, og afstandskravet mellem lederne og 

deltagere bør så vidt muligt overholdes i aktiviteterne og samværsdelen. Dog kan der 

være aktiviteter eller situationer, hvor afstandskravet ikke kan efterleves, fx ved trøst 

og omsorg. I disse situationer er der naturligvis ekstra opmærksomhed på de gene-

relle anbefalinger omkring hygiejne.  
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Rengøring og udluftning 

Ved Folkekirkens Ungdomskors Sommerskole 2020 får vi hjælp af ekstra frivillige 

voksne, for det er nødvendigt med mange hænder til den ekstra rengøring. Det vil 

dog stadig kræve, at alle på sommerskolen hjælper og bakker op om de gældende an-

befalinger, for der skal tørres af og udluftes mange gange og i mange situationer. 

Overordnede retningslinjer: 

 

o Kontaktpunkter rengøres hyppigt, og der vil være håndsprit (70-85% alkohol) til 

rådighed.  

o Udluftning af alle lokalerne mindst to gange dagligt med gennemtræk i 10 minut-

ter. Kontaktflader bør dagligt rengøres med vand og sæbe, bl.a. dør- og vindues-

håndtag, stige til køjesenge, stikkontakter/lysafbrydere, bordoverflader, bordkan-

ter og stolerygge.  

o Voksent personale rengør fælles toiletter to gange dagligt ved kontaktpunkter som 

fx vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, gelændere, 

lyskontakter o.l.  

o Brusepladser svabres, og armaturer bør aftørres med papirserviet efter hver brug. 

Det er den enkelte deltager, der er ansvarlig for aftørring efter eget bad. Alle med-

lemmer i familiegruppen har egne, personlige håndklæder ved deling af toilet, 

håndvask og badefaciliteter.  

 

Håndtering af sygdom og symptomer  

Alle med milde symptomer, der kan tyde på COVID-19, må ikke møde op på Som-

merskolen før 48 timer, efter at symptomerne er væk eller man kan fremvise en ak-

tuel negativ COVID-19 test. Der henvises i den forbindelse til Sundhedsstyrelsens 

gældende retningslinjer på området. 

 

Hvis man udvikler symptomer, der kan tyde på COVID-19, mens man er på Sommer-

skolen, skal man isoleres indtil man kan forlade Sommerskolen. Kursuslederen kon-

takter straks kontaktperson/familie, så der kan arrangeres afhentning m.v.  

Hvis du er i tvivl, om du har symptomer på sygdom eller gerne vil vide mere om CO-

VID-19 og symptomer på sygdom, så kan du læse på Sundhedsstyrelsens hjemme-

side: www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/infektioner/sygdomme/import-og-

tropesygdomme/coronavirus/ 

http://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/infektioner/sygdomme/import-og-tropesygdomme/coronavirus/
http://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/infektioner/sygdomme/import-og-tropesygdomme/coronavirus/

