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Kære alle, 
 
Håber I har haft mulighed for at nyde en dejlig sommerferie og nu er klar til igen at 
komme i gang med undervisningen på Instituttet. 
Vi må for dette efterår frem til januar 2021 foretage nogle ændringer i den 
skemalægning der ellers plejer at gøre sig gældende, for at kunne overholde de 
regler der er forskrevet musikskoler i den nuværende Covid 19 situation. Derfor vil 
følgende gøre sig gældende, for at vi kan passe godt på hinanden: 
 
Soloundervisning: 
Lektionslængden skal nu overholdes til de 25(30)min., 37,5(45)min. eller 50 (60)min. 
pr. elev, da der skal udluftes minimum 5 min. imellem hver elev. 
Det er op til den enkelte lærer at bestemme, om den ledsagende forældre skal 
bære ansigtsmaske. Dette kan aftales med læreren, medbring derfor gerne en 
ansigtsmaske til den første time, således at denne kan anvendes, hvis læreren 
ønsker dette. 
 

Nye hold inddelinger for strygerfællestimer:   
Max. 20 elever på hvert hold.  
Fællestimerne vil ikke være hver 2.uge men hver 3. uge, idet vi ikke kan benytte 
”Minisalen”.  
Vi henstiller til at forældre ikke overværer fællestimerne for at mindske antallet af 
personer samlet i salen, da kravet er 4 kvadratmeter pr. Person. Vores koncertsal er 
90 kvadratmeter. Undtaget er hold I tirsdag, og holdene ” Pre-Twinkle” og ” 
Twinkle” (begge fredag) 
 

Huskoncerter: 
I denne sæson afholdes der torsdags og søndags huskoncerter (se datoer på 
hjemmesiden) Der vil være plads til max. 20 solister pr. koncert og hver solist må 
tage én gæst med. Afhængig af antal solister opdeler vi koncerten i ”mindre 
koncerter” for at sikre, at vi overholder gældende retningslinjer. 
 

Diverse: 
Det er vigtigt, at ALLE overholder reglen med ikke at møde op til undervisning hvis 
man føler sig det mindste sløj eller forkølet. Dette gælder lærer, elever, søskende, 
forældre/bedsteforældre.  
At vi fortsætter med den gode håndhygiejne, således at der vaskes hænder eller 
sprittes af inden man træder ind i undervisningslokalet, holder afstand, og at man 
ikke opholder sig unødigt på Instituttet. At der er to ugers onlineundervisnings 
karantæne, hvis man har været i udlandet. Desværre vil det fortsat ikke være 
muligt at benytte køkkenet. 



 

Da vi ikke ved hvordan Covid 19 situationen udvikler sig i løbet af efteråret, kan der 
være behov for, at vi ændre de planlagte aktiviteter. Vi holder nøje øje med 
udviklingen, og vil holde Jer underrettet. 
 
Vi glæder os alle til at se jer meget snart igen. 
 
 
De bedste hilsener 
Dorte Nørgaard, Undervisningsleder, Det danske Suzuki Institut. 
 
 
 
 
Generelle krav ved undervisning på Musikskoler 

• Afstandskravet på 1 meter skal overholdes, også ved ankomst og afsked.  
• Både elev og lærer skal vaske hænder/bruge håndsprit før og efter undervisningen. 
• Der skal være mindst 4 m2 pr. person i undervisningslokalet 
• Elever og lærer bruger hvert sit instrument, egen blyant og hvert sit nodestativ i 

soloundervisningen 
• Lokalerne udluftes regelmæssigt ved soloundervisning (25 min undervisning, 5 min 

udluftning) 
• Elever og lærere må ikke opholde sig i bygningen længere end nødvendigt.  
• Eleven skal ikke komme til undervisning, hvis der er forkølelse eller sygdom i husstanden 
• Hvis en lærer skal stemme et strygeinstrument for en elev, skal læreren enten bruge 

håndsprit før og efter stemning af instrument eller bruge engangshandsker. 
• Det anbefales, at eleven har mindst mulig berøring med møbler mv. i lokalet, hvorfor det er 

lærerens ansvar evt. at ændre på opstilling i lokalet. 
• Læreren sikrer, at afstandskrav ved ankomst og afsked overholdes f. eks ved at følge 

seneste elev ud før ny elev indtræder. 

Særligt for klaverelever, hvor en række elever benytter samme instrument: 
• Klavertangenter kan rengøres i et vist omfang. Der vil normalt være to klaverer i lokalet, 

således at læreren benytter eget instrument. 
• Der må ikke spilles firehændigt klaver ved samme instrument. 
• Som følge af at flere elever benytter samme instrument, skal der være skærpet 

opmærksomhed på håndhygiejne, herunder at elever ikke har sår på hænder eller fingre. 
Mindre rifter hvor eleven benytter håndsprit før og efter undervisningen vurderes at være 
forsvarligt. 

• Instrumenter rengøres før hver undervisningsdag og to gange dagligt, når det benyttes. 
• Hvis der kun forefindes ét klaver i lokalet, må læreren ikke benytte samme instrument som 

eleven uden forudgående og efterfølgende håndvask eller brug af håndsprit 

 


