
FAMILIEKURSUS PÅ NIH 2021 - SÆRLIGT OM CORONA 

        opdateret 21. juni 2021 

Til kursister på sommerkurserne på NIH  
 

Højskolekurser er i denne tid omfattet af retningslinjer fra Kulturministeriet. Disse retningslinjer 

gennemgås ved ankomst i kursus-ugen. Vi har som resten af samfundet det seneste år gjort os 

erfaringer med håndteringen af Covid-19, og vi ser det som et fælles ansvar for både højskole og 

kursister, at vi alle passer bedst muligt på hinanden i forhold til corona-forebyggelse.  

Derfor beder vi vores kursister og medarbejdere om følgende: 

● Medbring ved kursusstart gyldigt corona-pas enten i form af 

negativ test, højst 48 timer gammel (Både børn og voksne helst PCR-test), 
● Covid-19 vaccination (som derefter har udløst coronapas)  

● Covid-19 immunitet (med heraf gyldigt coronapas) 
 

● Bliv hjemme, hvis du er syg, Hvis du er det mindste sløj op til kursusstart, så vent med at 
ankomme, til du er blevet testet og er corona-fri og uden symptomer. 

 
● Bliv hjemme hvis du er kontaktet af Styrelsens for patientsikkerhed og identificeret som 

”nær kontakt” til corona-smittet - kom først efter negative test og isolation periode er forbi.  
 

● Begræns så vidt muligt jeres sociale kontakter i ugen op til skolestart. Download smitte-
stop-app’en. 

 
● Vask dine hænder ofte eller brug håndsprit.  

 

● Host eller nys i dit ærme.  

 

● Begræns fysisk kontakt (kindkys, kram, håndtryk m.m.).  

 

● Hold afstand når muligt og bed gerne andre tage hensyn. 

 
● Som voksen deltager på familiekurserne har du desuden et særligt ansvar for at hjælpe dine 

børn/børnebørn med at huske retningslinjerne omkring afstand og håndvask.  
 

● For at mindske risikoen for smitte er det ikke tilladt at invitere personlige gæster på besøg 
på højskolen under sommerens kurser.  

 

● Der er ikke krav om at bære mundbind eller visir for ansatte og kursister på folkehøjskoler. 

Hvis der er kursister, der i forhold til egen tryghed, ønsker at bære mundbind, er dette 

naturligvis i orden. 

 
 

Test under kurset 
Kursister der er fyldt 15 år og op efter testes desuden endnu to gange i løbet af kursus-ugen. Dog 

er personer der er fritaget for test i forhold til det generelle coronapas, er også fritaget for test på 
højskolen i kursusugen.  

 
 

Transport 

Vi opfordrer til, at kursister undgår offentlig transport til og fra højskolen. Såfremt man benytter 

offentlig transport anbefales, at man følger myndighedernes aktuelle retningslinjer herfor.  

 


