Knaben Leirskole
Gruvebyen 150, 4473 Kvinlog
knaben.leirskole@kvinesdal.kommune.no
www.knaben.no
Tlf 38 35 58 66 – 97 14 00 20

Organisasjonsnummer: 964 964 076

Knaben Leirskole: Læring – opplevelse – mestring – 600 moh

KORONATILTAK VED LEIRSKOLE
Retningslinjer og veiledere:
Udir: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-ogberedskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/#155926
Generelt:
 Elever eller andre som er syke må holde seg hjemme
 Hvis noen blir syke under oppholdet, må hjemmeskolen ha rutiner for å få
vedkommende hjem.
 Det legges til rette for god håndhygiene på alle våre bygg.
 Vi setter opp antibac-dispensere på sentrale steder i alle bygg.
 Det henger oppslag om Korona og Covid-19 flere steder i byggene.
 Golv er merket med avstandsstriper.
 Det skal medbringes navnelister på alle deltakere med telefonnummer
Mat






Vår matsal er utstyrt til 72 personer. Men det kan for noen grupper bli trangt!
For større grupper vil vi derfor veksle mellom å ha to serveringer eller å
fordeler elevene på to rom.
Elevene skal sitte i faste grupper, det vil si ved samme bord ved alle måltider.
Vi vil i langt større grad servere fra kuvertpakninger (Leverpostei, kaviar,
syltetøy, smør, majones)
Kun leirskolens personale har tilgang til kjøkkenet.

Undervisning:
 I den grad det er behov for undervisning innendørs, vil elevene deles i grupper
etter behov.
 Mesteparten av undervisningen foregår utendørs, og elevene deles i grupper
med ulike aktiviteter. Det blir en rullering mellom aktivitetene.
 Leirskolen vil i vinter ha 3 eller 4 lærere, alt etter gruppestørrelse. I tillegg
deltar klasselærere i undervisningen.
 I undervisningsrommet har vi byttet ut tre store sofaer med ikke fastmonterte
en-seters stoler.
Overnatting internat
 Vi har totalt 69 senger, fordelt på to bygg.
 I hovedbygget er det 50 senger og i annekset 19 senger.
 Det er køyesenger med fra 4 til 8 senger på elevrommene.
 Det er montert skillevegg mellom sengene
 Så vil vi oppfordre klasselærerne til å spre elevene mest mulig.



Når vi har store grupper, leier vi inn flere bygg, f.eks Knaben og Fjotland ILs
klubb og/eller to kommunale velferdsboliger.

Daglig renhold
 Det er utarbeidet renholdsplan for leirskolen.
 Det blir innskjerpede rutiner i forhold til desinfisering
 Toaletter blir vasket to ganger pr dag.
 Papirkorger på toaletter tømmes to ganger pr. dag.
 Dørhåndtak desinfiseres 2 ganger daglig
Svømmebasseng.
 Elevene deles i grupper.
 Vår svømmehall har et moderne renseanlegg.
 Økt reinhold og desinfisering i dusjene.
 Enda mer fokus på dusjing før og etter bad. Ansvar tillegges klasselærer!
 Høsten 2020 monterte vi nye dusjer med trykk-knapp og forhåndsinnstilt
varmtvann.

