
Lokal beredskapsplan TH-samlinger i corona tid 

1. Innledning 

Vi ønsker at Team Heggedal-samlingene skal gjenåpnes gradvis og planmessig fra og 

med 19. mai. Styret i Team Heggedal har hatt styremøte, datert 12. mai hvor de har 

gått igjennom regler og hovedlinjer for at en slik gjenåpning kan finne sted. (Se 

vedlegg 1). Vi ser at denne gjenåpningen er viktig for å holde kontakt med barn og 

unge i større grad enn det vi får til gjennom de ulike digitale plattformene som vi pr. 

nå har holdt kontakten med dem på. 

 

2. Målsetting 

I Team Heggedal har vi en del sårbare ungdom, så nå trenger vi å komme sammen 

fysisk, rett og slett som tiltak innen psykisk helse. Vi skal derfor være trygge voksne 

som tar dem imot, og som kan gi dem et tilbud som de har savnet når samfunnet har 

vært i lockdown. 

 

3. Ansvar, avgjørelsesmyndighet og medbestemmelse 

Menighetspedagog Marianne Solheim har hovedansvaret for at smittevernveilederen 

følges og at smittehensyn tas, men det er viktig å ansvarliggjøre styret i Team 

Heggedal, og deltakere slik at dette kan fungere. 

 

Marianne Solheim og Kristofer Mathias Staxrud vil gjennomføre smittevernlederkurs 

tirsdag 19. mai kl. 13-14, arrangert av KA (Kirkens arbeidsgiverorganisasjon), og 

skulle det komme frem noe på dette kurset som gjør at Marianne og Kristofer ikke 

føler seg trygg på å gjenåpne, så går vi tilbake til digitale samlinger på Teams. 

 

Informasjon om regler og smittevern vil bli gitt på alle samlinger slik at vi kan hjelpe 

hverandre med å huske hvordan vi skal oppføre oss. 

 

De ansatte har ansvar for å rengjøre flater etter samling, og å gi beskjed til daglig leder 

om det skal vaskes mer eller noe annet enn det som er avtalt vasket på onsdag morgen. 

 

4. Smitteforebyggende tiltak 

Styret i Team Heggedal har laget følgende hovedregler for samlinger (se nedenfor). 

Disse vil bli hengt opp til alle samlinger. Vi vil kun åpne opp for 20 deltakere på 

samlinger og alle må holde minst 1 meter avstand. Dette fordi lokalene våre ikke egner 

seg for så mange som 50 deltakere med 1 meter avstand. 

 

HOVEDREGLER FOR SAMLINGER VÅREN 2020: 

• Syke personer skal ikke delta på samlinger. Er du syk (eller har sykdomssymptomer) 

skal du holde deg hjemme. 

• Husk å melde deg på samlingene på facebook i forkant. Vi må ha et eksakt deltakertall 

for å kunne gjennomføre samlingen. 

• Vi møtes ute på plassen foran Heggetun uansett vær og aktivitet.  



• Kjøkkenet på Heggetun er stengt, vi kommer ikke til å ha matservering, og det er 

heller ikke mulig å lage sin egen mat på kjøkkenet.  

Reglene vil det informeres om på facebook og på Team Heggedal sin hjemmeside. Vi vil ha 

håndsprit tilgjengelig slik at alle MÅ vaske seg med dette når de kommer og før de går. 

Ved bruk av utstyr vil vi voksne som er tilstede sørge for at utstyret enten blir lagt til vask 

eller vasket etter endt aktivitet. Vi oppfordrer ungdommene våre til å ta med ball eller annet 

utstyr vi skal bruke hjemmefra. Det vil bli gitt beskjed på facebook og via sms hva som er 

dagens plan samme dag som aktivteten inntreffer. 

Dersom vi skal være inne, vil vi voksne gjøre klart rommet på forhånd slik at alt er klart når 

ungdommene kommer. Vi tenker å låse dørene til Heggetun/kirken slik at ingen kommer inn 

før alt er klart til å ta imot. Vi har oppmøte ute, utenfor Heggetun uansett vær og aktivitet som 

er planlagt for samlingen. 

Ellers følger vi smittevernveilederen : Bransjestandard for kirkelig undervisning og annet 

barne- og ungdomsarbeid i Den norske kirke (se vedlegg 2) 


