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Knaben Leirskole: Læring – opplevelse – mestring – 600 moh

KORONATILTAK VED UTELEIE I HELGER OG FERIER
 Ansvar for at oppholdet gjennomføres på en sikker måte ligger hos
arrangør/hovedleder
 Vedkommende forplikter seg til å sette inn i leirskolens regler og
anbefalinger.
Generelt:
 Alle våre grupper blir tilsendt våre koronaregler, ikke minst i forhold til mat,
renhold og svømmebasseng.
 Deltakere som er syke må holde seg hjemme
 Hvis noen blir syke under oppholdet, må leietaker ha rutiner for å få
vedkommende hjem.
 Det legges til rette for god håndhygiene på alle våre bygg.
 Hovedansvarlig for gruppen sørger også for at det er nok antibac eller sprit til
deltakerne.
 Leirskolen sørger for håndsåpe ved alle håndvasker
 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
 Disse listene leveres ved ankomst og skal oppbevares på leirskolen i ti dager,
og makuleres etterpå.
Renhold:
 Tidligere lot vi våre helgegjester selv vaske ut etter seg før avreise. Fra og
med sommeren 2020 innførte vi at leirskolens personale utfører utvask. Men
gjestene må tørr-moppe, og de må ta ut all søppel og legge dette i container.
 Leirskolen har tilpasset vår turnusplan, slik at vi selv rengjør byggene før det
kommer inn nye grupper.
 Vår helgegjester må påregne seg økte kostnader med dette. Vi kommer til å
be gruppene selv ta ut søppel til kontainer og stå for tørrmopping, mens
leirskolens personale foretar selve utvasken.
Daglig renhold ved leirskole midt i uka:
Vi oppfordrer helgegjester til å gjøre det samme!8
 Det er utarbeidet renholdsplan for leirskolen.
 Vi har innskjerpede rutiner i forhold til desinfisering.
 Toaletter blir vasket to ganger pr dag.
 Papirkorger på toaletter tømmes to ganger pr. dag.
 Alle dørhåndtak desinfiseres 2 ganger daglig

Mat
 Vår matsal er utstyrt til 72 personer. For større grupper kan det trangt!
 For større grupper må en derfor vurdere å ha to serveringer eller å fordeler
servering på to rom.
 Deltakere skal sitte i faste grupper: De skal sitte ved samme bord ved alle
måltider.
 Vi oppfordrer til i langt større grad servere fra kuvertpakninger (Leverpostei,
kaviar, syltetøy, smør, majones)
 Kun kjøkkenpersonale har tilgang til kjøkkenet.
 I stua har vi byttet ut tre sofaer, og erstattet dem med ikke fastmonterte enseters stoler
Stue/oppholdsrom/Undervisning:
 Høsten 2020 byttet vi ut 3 store sofaer med nye en-seters stoler. Disse er ikke
fastmontert.
 Vi har nå møblert slik at mat ved behov kan serveres i oppholdsrom.
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.
 Vi har som koronatiltak montert opp skillevegg mellom sengene
 Så vil vi oppfordre til å spre deltakerne mest mulig, på fleste mulig rom.
Svømmebasseng.
 Deltakere 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 hovedleder
 Høsten 2020 monterte vi nye dusjer med trykk-knapp og forhåndsinnstilt
varmtvann.

SMITTE
 Ved smitte eller mistanke om smitte, skal kommunens kriseledelse straks
varsel.
 Den smittede isoleres i egne rom.
 Kvinesdal legesenter (tlf 38 35 70 70 evnt. 38 35 13 14) kontaktes for å bestille
testing. Den utføres samme dag, eventuelt tidlig neste morgen. Svar vil
foreligge i løpet av dagen.

Knaben, 15. desember 2020
Jan Rob
Leirskolerektor.

