
Korona  

 

 

Risikovurdering høstfest 
 

Det er viktig at alle 4H-arrangement er korona-trygge. Bruk denne risikovurderingen 

når dere skal planlegge høstfest.  

Er det trygt å gjennomføre høstfest, kan sjekklista for smittevern på høstfest brukes for å 

sikre at alle punktene er fulgt opp. 

Ved spørsmål – ta kontakt med 4H i ditt fylke.  

PS: Denne risikovurderingen tar kun for seg risiko knyttet til koronapandemien, ikke andre 

typer risiko.  

 

Risikofaktor   Vurdering   Risikoreduserende tiltak   

Smittespredning av covid-19 

i kommunen 

Ved lokal smittespredning er 

det stor risiko for smitte på 

arrangementer.  

- Følg lokale 

smittevernstiltak.  

- Vurder å avlyse / utsette.  

- Vurder å gjennomføre 

høstfesten digitalt. 

Internasjonal deltakelse Internasjonal 

deltagelse øker risiko for 

smitte.  

- Personer som har vært i 

utlandet de siste 14 

dager skal ikke delta på 

høstfest.  

Risikogrupper Eldre personer og personer 

med underliggende kronisk 

sykdom har høyere risiko for 

alvorlig forløp av covid-19.  

- Vurder om dere skal 

unngå å invitere 

besteforeldre og eldre.  

- Sikre god hygiene.  

Innendørs eller utendørs 

høstfest 

Det er større smitterisiko 

ved innendørs aktiviteter 

enn utendørs. 

- Vurder om høstfesten 

kan holdes utendørs.  

Antall medlemmer, foresatte 

og andre 

Et stort antall personer øker 

risikoen for smitte.  

 

Tett kontakt ønsker risikoen 

for smitte.   

 

Avstandskrav (minimum en 

meter mellom personer) må 

overholdes. 

 

- Vurder å begrense 

antall deltakere.  
Eks. 1: Inviter kun medlemmer 

og foreldre, ikke besteforeldre 

og øvrig publikum.  

Eks. 2: Del opp i mindre 

grupper og gjennomfør en 

høstfest for aspiranter, en for 

junior og en for senior.  

- Sørg for at publikum kan 

overholde en meter 

avstand til de som ikke 

er i samme husstand.  

Åpent arrangement Det vil være usikkerhet rundt 

antall, tilstedeværelse av 

personer fra 

utbruddsområder, 

risikogrupper og annet. 

 

- Ta påmelding i forkant, 

slik at dere har kontroll 

på antall personer som 

kommer og kan 

redusere antallet hvis 

nødvendig.   
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Åpent arrangement er per 

nå ikke tillatt. 

Matservering  Matservering kan føre til tett 

kontakt og at mange tar på 

de samme stedene.  

- Vurder om hver familie 

skal ta med sin egen 

mat (ikke dele).  

- Ved buffet el. må det 

sørges for at det er 

mulig å opprettholde en 

meter avstand i matkøen 

og det må være en 

person som serverer, 

slik at ikke alle tar på det 

samme 

serveringsbestikket.  

Underholdning Underholdning kan gjøre det 

utfordrende å holde avstand 

og ikke ta på de samme 

tingene.  

- Avgrens fysisk kontakt 

mellom medlemmene.  

- Avgrens bruk av felles 

rekvisitter, kostymer og 

mikrofoner.  

- Rengjør delt utstyr 

før/etter/mellom bruk.  

- Ikke del eventuell 

teatersminke/ 

sminkeutstyr.  

Prosjektvurdering Ved prosjektvurdering kan 

det bli felles berøringsflater.  

  

- Ved digitale prosjekter: 

Vurdering kan 

gjennomføres som 

normalt.  

- Ved fysisk prosjekthefte: 

Vask/sprit hendene før 

og etter du tar på heftet.   

- Begrens behovet for å 

levere/vise frem ting 

som den som vurderer 

prosjektene må ta på.  
PS: Ved prosjektvurdering – husk 

at verden er rar i år – kanskje har 

det påvirket gjennomføringen av 

prosjektet.  

Utstilling Publikum som skal se på 

medlemmenes utstilling kan 

føre til tett kontakt.  

 

Avstandskrav (minimum en 

meter mellom personer) må 

overholdes. 

 

- Sørg for at publikum har 

mulighet til å holde 

avstand.  

- Be medlemmer og 

publikum om å ikke ta på 

utstillingene.  

- Vurder å droppe 

utstilling dersom lokalet 
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gjør det vanskelig å 

opprettholde avstand.   

Merkeutdeling Håndhilsning og 

overrekkelse av merke ol. 

medfører smitterisiko og kan 

ikke gjennomføres på 

normal måte.  

 

 

- Opprop og applaus kan 

gjennomføres. 

- Sørg for at medlemmer 

som ikke er fra samme 

husstand eller 

skoleklasse har mulighet 

til å holde avstand på 

scenen.  

- Dropp håndhilsningen. 

Ikke erstatt håndhilsning 

med albuehilsen. Kan 

eventuelt erstattes med 

fothilsen hvis ønskelig.   

- Del ut merker osv. på en 

måte om opprettholder 

avstandskravet og 

begrenser felles 

kontaktflater.  

- Husk god hygiene.  

Loddsalg Loddsalg kan føre til felles 

kontaktflater.  

- Ha kontaktfri betaling 

(f.eks. Vipps).  

- Hvis fysiske lodd 

benyttes, må man sørge 

for god håndvask eller 

spriting av hender. 

Eventuelt kan det f.eks. 

benyttes loddbøker 

(kladdebok hvor man 

skriver inn loddnummer 

og hvem som har kjøpt 

loddet). Den som selger 

loddene skriver i boken.  

- Husk håndvask ved 

utdeling av premier.  

 


