
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjennomføring av gult kurs i NMF Innlandet, 

praktisk informasjon og smittevern. 

 

 

Vi er svært glade for at myndighetene nå har iverksatt trinn 3 av 

gjenåpningsplanen, noe som gjør gjennomføringen av våre sommerkurs nærmest 

normal. 

Alle våre sommerkurs vil gjennomføres i henhold til gjeldende smittevernveiledere 

og anbefalinger for sommerkurs/leire for barn og unge. 

Alle våre ledere og instruktører (musikalsk leder, instrumentallærere, administrativ 

leder, kurs-og aktivitetsleder og nattevakt) forplikter å sette seg inn i gjeldende 

anbefalinger og regler, og har ansvar for å påse at disse blir fulgt. 

Dersom kursdeltagere er satt i karantene, ventekarantene eller har symptomer på 

covid-19, må vedkommende holde seg hjemme.  

 

Av hensyn til smittevern, er flg. tiltak iverksatt for våre 

sommerkurs: 

• NMF Innlandet og Toneheim folkehøgskole sørger for god tilgang på 

håndsprit, munnbind, engangshansker og annet smittevernutstyr på 

kursstedet. 

• NMF Innlandet og Toneheim folkehøgskole oppretter eget isolasjonsrom som 

brukes dersom kursdeltagere viser symptomer på covid-19 i løpet av kurset. 

• Innsjekk og utsjekk: 

o All innsjekk foregår på parkeringsplassen ved Toneheim 

folkehøgskole. 

o Vi foretrekker at kursdeltagerne sjekker inn selv, uten følge av 

foresatte – dersom foresatte må være med og sjekke inn, gjelder 

dette kun én foresatt pr deltager, og vedkommende må bruke 

munnbind, sprite hender og holde god avstand til andre. 

o Utsjekk og pakking foretas av kursdeltagerne selv – forøvrig gjelder 

samme henstilling som ved innsjekk. 

o Dersom kursdeltagere reiser hjem/hentes i løpet av kurset, kan 

vedkommende ikke komme tilbake til kurset. 

 

 

https://www.musikk.no/nmr/nyheter/gjenapning-fortsetter-til-trinn-3
https://www.musikk.no/nmr/nyheter/gjenapning-fortsetter-til-trinn-3
https://www.musikk.no/nmr/om-oss/medlemsorganisasjoner/ressurser-for-medlemmer/veileder-smittevern-for-musikkovelser#veileder
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-og-frivillighet/musikkovelser-kan-gjennomfores-dersom-smittevernregler-overholdes
https://www.helsenorge.no/koronavirus/testing-og-symptomer/#symptomer-pa-koronavirus
https://www.helsenorge.no/koronavirus/testing-og-symptomer/#symptomer-pa-koronavirus
https://goo.gl/maps/nk5MdJX5x56XJhpH8
https://goo.gl/maps/nk5MdJX5x56XJhpH8
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• Musikalsk aktivitet: 

o All gruppeundervisning foregår «i kohort» og det holdes avstand til 

andre grupper. 

o All spilling i felleskorps foregår med anbefalt avstand til andre 

kursdeltagere. 

o Det fokuseres på god håndhygiene på vei inn og ut av alle 

undervisningsrom. 

o For slagverkere som disponerer flere instrumenter, følges egne 

prosedyrer med spriting før og etter bruk. 

• Sosial aktivitet: 

o All sosial aktivitet tilrettelegges og gjennomføres med tilsyn av 

kursets administrative ledelse. 

o Det fokuseres på å holde avstand, og ved behov dele inn i kohorter. 

o Det fokuseres på god håndhygiene på vei inn og ut av alle 

fellesarealer, fellesrom, overnattingshytter og soverom. 

• Bespisning: 

o Alle måltider besørges av Toneheims personale og kursets 

administrasjon, som overser smittevern, avstand, hygiene etc. i 

matsalen. 

• Overnatting: 

o Kursdeltagere fordeles på rom og hytter med andre fra samme korps, 

samme kommune og region.  

o Det fokuseres på generell god hygiene på overnattingsrom og hytter. 

o NMF Innlandet har våken nattevakt på kursstedet, som overser at 

smitteverntiltak blir fulgt på overnattingsrommene. 

• Huskonserter: 

o Huskonserter på sommerkursene gjennomføres i år uten tilreisende 

publikum, alle konserter streames på vår Facebookside. 

• Avslutningskonsert: 

o Avslutningskonsertene på våre sommerkurs gjennomføres i år 

utendørs (værforbehold) – det oppfordres til å begrense antallet 

tilreisende for henting av kursdeltagere.  

o Avslutningskonsertene vil bli streamet på vår Facebookside. 

 

 

 

 

For spørsmål ang sommerkurs, ta kontakt: 

Ola Fredheim Haug, musikkonsulent NMF Innlandet 

ola@musikkorps.no 

Tel: 93 46 13 49 

https://www.facebook.com/NMFInnlandet
https://www.facebook.com/NMFInnlandet
mailto:ola@musikkorps.no

