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                               Oktober 2020

    
Kære forældre, 
I lyset af den seneste tids udvikling i Covid-19 situationen vil vi gerne bede jer være ekstra opmærksomme 
på de forholdsregler, vi har på Det Danske Suzuki Institut.  
Der har desværre været flere situationer for nylig, hvor forholdsreglerne ikke blev overholdt, og derfor må 
vi nu indskærpe, at det er helt nødvendigt at respektere alle retningslinjer, hvis vi skal fortsat skal kunne 
have både soloundervisning og fællestimer på Worsaaesvej. 
Ud over de eksisterende regler, som allerede blev meldt ud i starten af sæsonen, har bestyrelsen besluttet 
at indføre brug af mundbind på alle fællesarealer på Instituttet. Det skyldes, at det i praksis har vist sig at 
være svært at overholde afstandskravet på de smalle gange, som Det Danske Suzuki Institut deler med flere 
andre organisationer. 
De samlede forholdsregler, som gælder fra mandag 5. oktober, er her:  
 
Generelle krav ved undervisning på Instituttet 
 

• Fra mandag 5. oktober skal alle forældre og elever over 12 år bære mundbind på fællesarealer. Det 
er op til den enkelte lærer, om mundbindet også bæres i undervisningslokalet. 

• Eleven skal ikke komme til undervisning, hvis der er forkølelse eller sygdom i husstanden 
• Ved fællestimer for violinelever skal elever fra Hold III og op komme til undervisningen uden 

forældre. For Cellister gælder det fra Hold II og op. Klaver & Bratschholdene får separat besked. 
• Elever til og med hold II medbringer højst 1 forælder og ingen søskende til fællestimen 
• Ved fællestimer tages fodtøj med ind i salen for at undgå ’flaskehals’ udenfor lokalet 
• Afstandskravet på 1 meter skal overholdes, også ved ankomst og afsked.  
• Både elev og lærer skal vaske hænder/bruge håndsprit før og efter undervisningen. 
• Hver sololektion og fællestime forkortes med 5 minutter for at lokalet kan udluftes i 5 minutter 

inden næste elev/hold 
• Elever og lærere må ikke opholde sig i bygningen længere end nødvendigt. Dette gælder også for 

køkkenet og balkonen, som normalt er ’ventesal’. Medbring evt. drikkedunk hjemmefra. 
• Evt. ventetid tilbringes på trappen, ikke i gangarealet 
• Elever og lærer bruger hvert sit instrument, egen blyant og hvert sit nodestativ i 

soloundervisningen 

Huskoncerter 
• Der vil være plads til max 18 solister pr. koncert, 2 små koncerter med max. 9 elever til hver 

koncert, og hver solist må tage én gæst med. 

            Fortsættes 
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Særligt for klaverelever, hvor en række elever benytter samme 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, fx at elever ikke har sår på hænder eller fingre. Mindre rifter hvor eleven benytter 
håndsprit før og efter undervisningen er OK. 

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

forudgående og efterfølgende håndvask eller brug af håndsprit. 

 
 


