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Kære kommende kursist - Højskole i Coronatid
Smittetrykket er i disse uger meget højt og en række kommuner er ramt. Det skal dog ikke
ødelægge vores humør. På grund af at skolen har hævet barren, hvad angår sikkerhed vedrørende
corona-smitten har du en relativ stor frihed som kursist.
Adgangskravet til dit kursus er med det store smittetryk i Danmark en negativ coronatest. Taget
indenfor 48-72 timer, før dit besøg hos os. Dvs. vi godkenderfølgende testdatoer op til 3
dage inden kursusstart.
Er det herudover muligt, så undgå mest muligt de offentlige transportmidler på din vej ned til os.
Vi har fået en række myndighedsforordninger/krav til, hvordan vi skal holde højskole i Coronaepidemien. Det er utrolig detaljeret og vi har derfor brugt tid på at tilpasse reglerne, så I kan få et
godt ophold.
Vi har haft mange henvendelser, hvad angår smittefaren på skolen. Vi kan berolige jer med, at vi
hjælper alle med at holde afstand, at vi til spisning og foredrag sidder med passende afstand på
den samme plads, al udlevering af mad er portionsanrettet og udleveres kun af vore egne ansatte
iført værnemidler og handsker. Og en hel masse andre tiltag.
Vi er med andre ord meget påpasselige. Personalet bruger værnemidler overalt inden døre og
holder en ekstrem god hygiejne for at beskytte jer bedst muligt.
Husk værnemidler og håndsprit
Du skal bruge mundbind overalt på skolen, hvor du bevæger dig rundt, og herudover når du er i et
rum, hvor du er tæt på folk som f.eks. i køer og i pejsestuen.
Tag derfor mundbind med, når du kommer hos os. Ellers kan du købe mundbind/visir i vores kiosk.
I bedes endvidere huske at have håndsprit med, så I altid har noget ved hånden. Skolen har
naturligvis alle steder ved indgang/udgang af vore lokaler opsat håndsprit, men tag dit eget med
også.
Indkvartering i hallen
Indkvartering vil ske i hallen, for at skaffe den fornødne afstand. Vi har sat ekstra skilte op for at
guide dig herhen.
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Busture med værnemidler og afstand, derfor flere busser til hvert kursus
Vi har mange busture på Rønshoved. Bussernes ventilationssystem er generelt ikke optimalt i
forbindelse med corona-pandemien. I et fly sker der effektiv luftudskiftning. Det er ikke tilfældet i
en bus. Vi har i denne coronatid indsat ekstra bus (oftest en dobbeltdækker), så du kan holde god
afstand, mens vi kører på tur. Par/rejsekammerater kan sidde sammen. Andre bestræber vi os på
sidder enkeltvis på hvert sæde. Samt at der er et ledigt sæde mellem passagererne.
Du skal have mundbind på, når du venter på bussen, i køen til bussen, inde i bussen under hele
kørslen og også når du står i kø for at komme ud af bussen.
Antal samlede: I det offentlige rum dvs. uden for højskolen, inddeles folk i grupper, så vi kan
overholde forsamlingskravet på max 10 pers, som det er i skrivende stund. Inde på højskolen er vi
undtaget fra denne regel.
Fællessamlinger IKKE i foredragssalen, men i hallen/den store sal
Myndighederne opfordrer til, at I sidder på samme plads til foredrag og morgen- og
aftensamlinger. Disse samlinger foregår IKKE, som normalt, i foredragssalen, men i hallen/den
store sal for at få den fornødne afstand som det kræves af sundhedsmyndighederne.
Fællessamlingerne har ved at skifte til hallen fået direkte fjordudsigt, så glæd dig. Vi har
ekstraordinært fået lagt teleslynge ind i hallen, så det skulle også være på plads. Kommer du
sammen med en ægtefælle eller en anden person, du er tryg ved, så kan I naturligvis få lov til at
sætte stolene sammen, så I ikke skal opretholde afstanden til hinanden.
Du må være forberedt på, at vi lufter meget ud i salen, hvor vi sidder til foredrag. Udluftning vil ske
hver time. Hav derfor en ekstra trøje med i salen, hvis det skulle blive lidt koldt.
Mineringstape
Vi har klæbet mineringstape på alle gelændere. Ikke fordi du ikke må bruge gelænderne,
selvfølgelig må du det, men for at fortælle dig, at hvis du har rørt ved et gelænder, så sørg hurtigst
muligt herefter at spritte hænderne godt af.
Bespisning i vores nyrenoverede spisesal Gimle - samme plads hver gang
Gå først ind i spisesalen, når køkkenet er klar. De ringer med klokken.
Find så en god plads. Det er her du skal sidde på samme plads hver gang. Alt sammen for at
minimere smittespredning. Kommer I som par/kærester/rejsekammerat eller bare bor på
samme værelse, så kan I naturligvis få lov til at sætte jer sammen uden afs tand.
Buffet er naturligvis afskaffet for at minimere smittespredning. Vi har i stedet for lavet
portionsanrettet mad til jer.
Vi har pga. corona måttet aflyse vores ellers så traditionsrige madsang. Når alle har fundet deres
plads, guider vagtlæreren/køkkenpersonalet dig til madudleveringen efter tur.
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Bemærk, at vi har ensrettede veje ind og ud ad spisesalen. Det er vigtigt, fordi alt er indrettet
på at adskille vore unge højskoleelever og kursister fra hinanden. OBS. Alle vore højskoleelever er
nytestede og forlader ikke skolen under deres ophold.
Kiosk

salg af øl, vin, vand, drikkekuponer til frokost samt værnemidler

Vi kan ikke pga. corona-pandemien have tag-selv køb af drikkevarer til frokost, derfor skal du på
forhånd dvs. aftenen før i kiosken købe særlige drikkevarekuponer, som du så afleverer til
køkkenpersonalet i forbindelse med din madudlevering til frokost.
For at minimere smittespredning tager vi IKKE imod kontanter. Kun kort/mobilepay.
Toiletter
For at minimere smitterisikoen må toiletterne i busserne IKKE bruges. Ligesom vi har lukket
for alle fælles toiletter på skolen. Du må derfor KUN bruge toilettet på dit eget værelse.

Forøgede driftsudgifter pga. corona, men uden at hæve priserne på dit kursus.
Som du har kunnet læse i dette brev, så har vi måttet lave mange, rigtig mange tiltag for at
minimere coronasmitte.
Det har vi gjort, for at du kan føle dig tryg og fordi højskolerne også skal vise samfundssind.
Mange af jer har ringet til kontoret og forståeligt nok har fortalt om jeres bekymring for
sikkerheden. Det har vi taget hånd om, ligesom vi også værner om vore medarbejdere ved at lave
de mange særlige coronatiltag.
Mistanke om coronavirus bliv hjemme
Til slut, vil vi for en sikkerhedsskyld præcisere, at har du corona eller mistanke om corona, så er du
IKKE velkommen.
Og til alle os andre, hold afstand, sprit/vask hænder.
Og kom ellers som du er.
Bemærk at vi kun flytter dig til et andet kursus op til 14-dage før kursus start.

Vi glæder os til at se dig!
Fra os alle på højskolen
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