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       Versjon 8.9.2020 

 

Tips for trygg undervisning i musikkfaget 

Kilde: Diverse smitteveiledere – se oversikt lengst ned. 

Generelt: 

• Sikre tilgang på forsvarlig vasking av hender, før og etter timen, 

herunder nok såpe og tørkepapir ved alle håndvasker og toaletter.  

• Ha alltid alkoholbasert desinfeksjon tilgjengelig. 

• Lokalet må tømmes helt før ny klasse kan komme inn i rommet.  

• Unngå felles rigging av utstyr. Stoler, bord og utstyr/instrumenter 

må rigges til i forkant av timen. 

• Reduser muligheten for kontakt som kan oppstå ved trengsel i 

forkant av/etter timen, for eksempel ved å planlegge at elevene går 

inn og ut av klassen i puljer. 

• Del om mulig inn klasserommet i soner, slik at det er lettere å holde 

avstand.  

• Dersom undervisningen er avhengig av at det brukes felles eller delt 

utstyr/instrumenter, må elevene oppfordres til å ikke ta seg til 

ansiktet så lenge timen pågår, samt å vaske hendene nøye etterpå. 

• Dersom skolen har egne øvingsrom og/eller musikkstudio – sikre 

forsvarlig avstand mellom brukerne i rommet. Påkrev vask/spriting 

av hender før og etter bruk av rommet. Be elevene rengjøre 

utstyr/instrumenter etter bruk. 

• Ingen spising eller felles servering av mat og drikke 

• Følg gjeldende råd og anbefalinger om gruppestørrelser og avstand. 

Snakk med rektor om muligheten for å dele inn klassen i mindre 

grupper. 
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Om instrumenter og utstyr: 

• Rengjør piano/keyboardtangenter, slagverksutstyr og andre flater 

som oppbevares i klasserommet etter bruk. Eldre elever kan selv 

vaske av tangenter, gitarstrenger og trommeskinn (f eks på 

djembetrommer).  

• Instrumenter, notestativer, mikrofoner og annen musikkutstyr bør 

så langt det er mulig ikke deles og ikke berøres av andre enn den 

som skal bruke dem.  

• Dersom likevel felles utstyr/instrumenter må brukes av flere 

anbefales håndvask før og etter bruk, samt møye rengjøring av 

utstyret/instrumentene.  

• Begrens bruk av f eks mikserpult og annen utstyr til kun én eller få 

personer om gangen. Husk å tørke av knapper og anlegg etter bruk. 

• Noter, nettbrett, kabler, strenger, buer, harpiks, blyanter eller 

plekter bør som hovedregel ikke deles med andre.  

Om blåseinstrumenter: 

• Følg smittevernreglene om nødvendig avstand mellom elevene når 

de spiller.  

• For blåsere: Det må sikres forsvarlig håndtering av kondens fra 

blåseinstrumenter.  

• NB! Det anbefales å begrense felles bruk av blåseinstrumenter. 

Dersom disse (f eks blokkfløyte, tverrfløyte, trompet, horn osv) må 

sirkulere mellom brukere, er Folkehelseinstituttets vurdering at det 

bør ha gått 3 dager etter bruk av et blåseinstrument før det tas i 

bruk av en annen person. Det er også viktig å vaske/desinfisere 

munnstykker til messinginstrumenter og aller helst vaske munnrør 

med såpevann og en instrumentbørste ved skifte av bruker.  

 

 

mailto:musikkiskolen@musikk.no
http://www.musikkiskolen.no/


©Musikk i Skolen - musikkiskolen@musikk.no - www.musikkiskolen.no 
Besøksadresse: Fossveien, 24, inngang Steenstrups gate, 0551 Oslo - Postadresse: PB 2073 Grünerløkka, 0505 

Oslo 

3 

Om sang: 

• Følg smittevernreglene om nødvendig avstand mellom elevene når 

de synger. Anbefalt avstand er 2 meter mellom hver rad og 1,5 

meter mellom hver sanger. Sangerne bør helst stå på samme nivå 

og ikke i for eksempel kortrapper. 

• Bruk gjerne større lokale som gymsal, aula etc. for fellessang. 

Utearealer som skolehagen kan også fungere fint for fellessang. 

• Oppfordre dessuten gjerne elevene til å nyansere sangen og ikke 

bare synge sterkt hele tiden, men å variere dynamikken. Det er ikke 

alltid sterkt volum som klinger best!  

 

Del gjerne ansvaret med elevene: 

• Velg gjerne en smittevernansvarlig i hvert enkelt klasse/gruppe.  

• Informasjonsplakat: Norske konsertarrangører har produsert en 

informasjonsplakat i forbindelse med sin smittevernveileder. 

Plakaten kan skrives ut, henges opp og være nyttig som en 

påminnelse i klasserommet/øvingsrommet. 

https://www.konsertarrangor.no/media/2250533/nka_korona_plaka

t_a3.pdf 

 

Diverse smittevernveiledere: 

o Veileder fra FHI for skole finner du her 

o Veileder fra Udir finner du her 
o Veileder fra Norsk Musikkråd) finner du her 

o Veileder fra Norge Musikkorpsforbund finner du her 
o Veileder fra Krafttak for sang finner du her 

o Veileder Norsk kulturskoleråd finner du her 
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https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/
https://nmr-assets.ams3.digitaloceanspaces.com/documents/Norsk-musikkrad-dok/Korona/Veileder_v150620_2.pdf
https://musikkorps.no/koronaviruset-og-korpsaktivitet/?tab=veiledere
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©Musikk i Skolen - musikkiskolen@musikk.no - www.musikkiskolen.no 
Besøksadresse: Fossveien, 24, inngang Steenstrups gate, 0551 Oslo - Postadresse: PB 2073 Grünerløkka, 0505 

Oslo 

4 

 

mailto:musikkiskolen@musikk.no
http://www.musikkiskolen.no/

