Samvær og sommerkurser i en Corona-tid
På Højskolen Skærgården har vi gode muligheder for at skabe et trygt miljø i forhold til smitte:
Hver familie har et stort værelse med eget bad og toilet, og værelserne er fordelt i fire elevhuse.
Omkring husene er der gode udearealer med borde/bænkesæt, bålplads, så kursisterne kan
fordele sig over mange kvadratmeter.
En stor del af tiden på familiekurserne vil desuden foregå udendørs ved sø, skov og å. Her er
masser af plads at boltre sig på, og i løbet af dagen deler vi op i mindre hold til hver aktivitet.
Det vil være muligt at holde afstand, men vi forventer samtidig at børnene må lege med
hinanden på kryds og tværs, ligesom det sker i børnehaver og skoler.
Højskolen råder desuden over mere end 5.000 kvadratmeter bygninger, så også indendørs er der
mulighed for at skabe luft og plads til hinanden.
Dagens måltider foregår i to hold, så der er luft i spisesalen, og vi sidder bordvis i grupper, der
svarer til elevhusene. En del af maden serveres på bordene og resten afhentes i
portionsservering, som vores køkkenpersonale står for. På bordene vil der desuden være særlige
fade med børneglad mad.
Der vil selvfølgelig være rengøring i overensstemmelse med de centrale retningslinjer, og overalt
på højskolen vil der være afspritningsmulighed.
På de fælles toiletter er der berøringsfri vandhane, sæbe- og papirdispenser, og det er altid
muligt at bruge sit eget toilet på værelset.
Vi forsøger desuden at indrette os i overensstemmelse med det øvrige samfund. Og selvom der
ikke drikkes meget alkohol på vores kurser, er det jo et fokusområde generelt, og derfor vil vi
nævne, at det er muligt at nyde et glas vin eller en øl, men som med alt andet godt: med måde –
og derfor ingen stærk spiritus.
Som i alle andre sammenhænge er livet på en højskole i høj grad baseret på tillid – og således
også samværet på sommerkurserne. Vi ved af erfaring, at alle bidrager til, at det bliver en sjov og
lærerig uge. Det gør det helt sikkert også i de nye Corona-tider.

