Retningslinjer for smittevernhensyn Falstadsenteret 12.04.2021
Gjennom hele pandemiperioden så har Falstadsenteret forholdt seg til rådende
smittevernhensyn og har unngått å måtte stenge for ungdomsskoleelever og videregående klasser.
De tre punktene vi har forholdt oss til for å begrense smittespredning er følgende:
•
•
•

Syke personer holder seg hjemme
God hygiende (sprit ofte)
Redusert kontakt mellom personer (2-meters regelen).

Tiltak for undervisningsdager på Falstadsenteret
Vi forholder oss til 2-metersregelen både innendørs og utendørs. Dette informerer vi
om i starten av undervisningsdagen, i tillegg til at vi ber klassens lærere om hjelpe oss
å minne elevene på dette underveis i dagen.
Vi gjennomførerundervisningsdagen slik at det blir mulig å opprettholde god
håndhygiene, unngå unødig berøringog opprettholde 2-metersregel.
Utsatte berøringsflater i utstillinger vaskes mellom hver gruppe som bruker den.
Elever vil gjennom hele undervisningsdagen ha hver sin faste plass som ingen andre
skal bruke samme dag. Museet vil være stengt på dagtid slik at vi unngår å blande
besøksgrupper. Nedenfor følger det separat informasjon til ungdomsskole og
videregåendeklasser.
Ungdomsskolene kommer til oss i september og inn i oktober. De kommer maksimalt
med 60 elever og transport er organisert av skolene selv. Når elevene kommer med
to busser så skal en av bussene ha oppmøte i skogen, mens den andre møter på
parkeringsplassen utenfor senteret. Vi vil dele elevgruppa inn i to, og ta i bruk både
storsalen og verkstedet som undervisningsrom. Disse vil fungere som elevbaser for
resten av dagens opplegg. Elevene spiser lunsj i undervisningsrommene. Spisesalen
vil stå ubrukt grunnet smittevernhensyn. Falstadsenterets smittevernstiltak vil gjelde
gjennom hele dagen.
Videregående skole holdes separert fra ungdomsskolebesøkende med fast
tilholdssted i Kommandantboligen. Bygget er tilrettelagt for at klassene enkelt
kan deles inn i mindre grupper og det er noe vi benytter oss av i store deler av
undervisningsdagen. Undervisningslokalet har begrenset kapasitet på inntil 30 elever,
frem til evt. andre restriksjoner kommer fra myndighetene. Da deler av utstillingen vil
bestå av kontaktflater vil det være rikelig tilgjengelighet med sprit for desinfisering,
samtidig som Falstadsenteret vil tilgjengeliggjøre hansker for bruk ved enkelte deler
av undervisningsdagen. Renhold av overflater, utstillinger og lokale vil ha ekstra fokus
i denne perioden.

