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                   April 2021 
Kære forældre, 

Fra onsdag den 21. april kan vi endelig undervise fysisk igen på Suzuki Instituttet. 

Det betyder, at vi kan nå at få godt to måneder sammen med børnene, hvor vi kan arbejde mere i dybden 
med musikken og få en god og nærværende afslutning på sæsonen efter den lange ’skærmtid’ i vinteren og 
foråret. 

Vi glæder os utroligt meget til at komme i gang med både soloundervisning og fællestimer igen, og vi håber 
at I vil bruge et par minutter på at læse om de forhold, som kommer til at gælde for genåbningen af 
instituttet i den kommende tid. 
 
Tivoli og sæsonafslutning 

Alle, der spiller på Suzuki Instituttet, ved, at forårskoncerten i Tivolis Koncertsal er et af årets højdepunkter. 
I år finder koncerten sted søndag 13. juni, men vi kender i skrivende stund endnu ikke de præcise rammer 
for koncerten eller det tilladte publikum i salen. Sikkert er det dog, at vi i år ikke kan fylde scenen med alle 
instituttets strygerelever, men må fokusere på mindre ensembler og solospil. 
 
For at alle elever kan afslutte sæsonen med en koncert sammen med de nærmeste holdkammerater, vil 
alle instituttets lærere arrangere individuelle afslutningskoncerter for deres elever, hvor de får mulighed 
for at spille solo for hinanden og et lille antal forældre. 

Forsamlingsloft og forholdsregler 

Som I måske ved, er forsamlingsloftet for musik- og kulturskoler i første omgang sat til 25 personer. På 
Suzuki Instituttet har vi dog nogle fysiske rammer, som gør at vi gør at vi her i begyndelsen må være ekstra 
opmærksomme på at begrænse antallet af elever og forældre i bygningen ad gangen. Derfor minder vi om 
retningslinjerne for undervisningen på Worsaaesvej, som er stort set identiske med dem, I kender fra 
efteråret. Vær rare at læs dem en ekstra gang, inden I kommer til soloundervisning eller fællestime første 
gang. 

Begrænset forældredeltagelse 

I den første tid efter genåbningen af Suzuki Instituttet må vi desværre – i lighed med andre musikskoler og 
fritidstilbud for børn og unge – bede om, at eleverne så vidt muligt kommer til både undervisning uden 
forældre. Det begrænser antallet af personer i bygningen og minimerer ’flaskehalse’ i undervisningslokaler 
og på gangen. 

Har I spørgsmål eller særlige behov vedrørende deltagelse i soloundervisning, kan I vende situationen med 
jeres lærer. Aldersgrænse for forældredeltagelse i fællestimer fremgår af de generelle retningslinjer 
nedenfor. 

Tests af lærere og elever 
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Ligesom på de fleste andre arbejdspladser opfordres lærerne ved Det Danske Suzuki Institut til at lade sig 
teste 2-3 gange om ugen. Vi anbefaler også, at elever ved instituttet lader sig teste jævnligt, men forventer 
ikke at se dokumentation eller lignende. 
 
Individuelle hensyn til lærere 

Et par af lærerne ved Det Danske Suzuki Institut har behov for at være ekstra forsigtige i forbindelse med 
genåbningen. Derfor fortsætter de med skærmundervisning et stykke tid endnu, men ligesom resten af 
instituttet vil de afslutte sæsonen med en koncert for egne elever.  

Det var alt for denne gang. Vi glæder os til at se jer til undervisning og koncerter i den kommende tid! 

Med venlig hilsen  

Lærere og bestyrelse ved Det Danske Suzuki Institut 

 

Generelle retningslinjer ved undervisning på Suzuki Instituttet  

• Elever, forældre og lærere må ikke opholde sig i bygningen længere end højst nødvendigt. 
Dette gælder også for køkkenet og balkonen, som normalt er ’ventesal’. Medbring evt. 
drikkedunk hjemmefra. 
 

• Hver sololektion og fællestime forkortes med 5 minutter for at lokalet kan udluftes i 5/10 
minutter inden næste elev/hold 
 

• Man skal ikke komme til undervisning, hvis der er forkølelse eller sygdom i husstanden. 
Møder en elev (eller forælder) op til undervisningen med sygdomssymptomer, kan læreren 
hjemsende eleven. 
 

• Hvis eleven er hjemsendt fra skole pga. smitte i klassen eller lignende, gælder dette også for 
Suzuki Instituttet. 
 

• Afstandskravet på 1 meter skal overholdes, også ved ankomst og afsked. 
 

• Alle forældre og elever over 12 år skal bære mundbind på fællesarealer. Det er op til den 
enkelte lærer, om mundbindet også bæres i undervisningslokalet.  

  
Særligt for fællestimer 

• Ved fællestimer skal elever fra hold II og op komme til undervisningen uden forældre 
Elever på hold I, Twinkle & Pre-Twinkles medbringer højst 1 forælder og ingen søskende til 
fællestimen, separat mail sendes ud til de elever som spiller på disse hold. 

• Fodtøj tages med ind i salen for at undgå ’flaskehals’ udenfor lokalet. 


