
 

 

Råd og anbefalinger til lokallag 
Høst og vinter 2020 

Korona-situasjonen er i stadig endring, og etter en rolig sommer går situasjonen mot 
det verre igjen. Regjeringen har innført en rekke nasjonale tiltak, og kommuner har 
fått myndighet til å innføre lokale tiltak. Dette fører til en del usikkerhet rundt hva 
lokallag kan og ikke kan gjøre, og hvilke råd NUK har for lokallagene sine. 

 

Først er det viktig å presisere at aktivitet i regi av et NUK-lokallag ikke faller under 
kategorien «privat arrangement» ettersom aktiviteter i regi av lokallagene er åpne 
for alle medlemmer, de er dermed «offentlig arrangement». Dermed faller 
lokallagsaktivitet i prinsipp under bestemmelsene og tiltakene som gjelder kultur og 
arrangement, med de begrensninger som gjelder. 

 

På nasjonalt nivå, så er anbefalingen å begrense sosial kontakt med andre 
mennesker. For ungdom og unge voksne som har vært sammen med venner og i 
andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør man holde to meters 
avstand til folk i risikogruppen. Reglene for arrangement er at det er en øvre grense 
på 50 personer ved ikke-fastmonterte seter og inntil 200 hvis fastmonterte seter – 
for lokallag vil man sjeldent overstige 50 personer (med unntak av katekeselag), men 
det er greit å forholde seg til den grensen. 

 

På kommunalt plan, så er det ofte andre regler eller unntak som påvirker lokallag. 
NUK kan ikke gi en uttømmende liste over lokale tiltak, spesielt mtp. at de er i stadig 
endring. I flere kommuner er fritidsaktiviteter for de under 20 år i regi av frivillige og 
ideelle organisasjoner, dette inkluderer NUK, unntatt forbud mot aktivitet. Dette 
inluderer Bergen, Stavanger og Tromsø. Disse unntakene er basert på tanken at barn 
og ungdom burde skånes for byrden og vanskelighetene som forårsakes av en fysisk, 
sosial nedstengning. 

 

For NUKs lokallag er man ofte påvirket av beslutninger tatt av menigheten og 
sognepresten, så av og til har det ingenting å si om man er unntatt reglene. Det bør 



 

 

likevel påpekes at så lenge aktiviteten er arrangert av et NUK-lokallag, så kan man 
forholde seg til reglene som gjelder for barne- og ungdomsaktivitet, og er ikke 
nødvendigvis omfattet av samme regler som påvirker menigheten. Da står 
lokallagslederen og lokallagsstyret ansvarlig for arrangementet – selv om man bruker 
menighetens lokaler. 

 

Selv om man kan ha aktivitet, skal dette gjøres med forsvarlig smittevernstiltak – god 
håndhygiene, avstand, og hvis nødvendig masker. Man burde også tenke seg om hva 
slags aktivitet som er passende – en temakveld om årets Adventsaksjon, hvor folk 
sitter på faste plasser med avstand, er kanskje noe man kan gjøre. Eller en filmkveld 
og diskusjon i etterkant. Kanskje en runde med pater prater? Det finnes noen 
aktiviteter som er lettere å gjennomføre med smittevernstiltak enn andre.  

 

Det viktigste er at lokallagsstyret har en god dialog med sognepresten og barne- og 
ungdomsarbeideren (hvis menigheten har en) om hvordan man ønsker å gå frem. 
Bare fordi man kan ha aktivitet, betyr ikke at man bør ha aktivitet – lokallagsstyret 
kjenner sine medlemmer og den lokale situasjonen best.  

 

Hvis lokallaget ønsker å redusere fysiske arrangement, så er det fortsatt muligheter 
for å gjøre ting digitalt. Noen lokallag har Zoom-møter hvor man ber sammen eller 
diskuterer forskjellige tema, men man kan også arrangere en quiz eller spillkveld. 
Kanskje man kan ha en diskusjonskveld basert på en av podcast-episodene til St. 
Augustin Unge Voksne i Trondheim? Husk at lokallagets frifondsmidler kan brukes 
på alt mulig rart, ikke bare mat og rekvisita – kanskje kan lokallaget bruke pengene 
til å kjøpe noe utstyr man kan få bruk for senere? Projektor eller høyttaler til 
ungdomslokalet/ungdomsrommet i menigheten? 

 

NUK ønsker likevel å fremheve at også lokallagene har et ansvar for å ta del i den 
nasjonale dugnaden, og vi ser til biskopene våre og eksemplene de er for oss. Vi ser 
også på råd fra LNU og Frivillighet Norge. 

  



 

 

Fra LNU og Frivillighet Norge 
LNU og Frivillighet Norge holder en smitteveileder oppdatert på nettsidene sine: 
https://www.lnu.no/korona/veileder/ 

 

Vi gjengir her de særlige rådene for barne- og ungdomsorganisasjoner 

Barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge har aktiviteter av, med og for barn og unge, 
og er et viktig fritidstilbud for mange. Vi har følgende råd for aktiviteter med barn og unge:  

• Organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge med faste deltakere kan gjøre unntak fra 
regelen om 1 meter avstand mellom deltakerne. Unntaket fra enmetersregelen gjelder 
deltakere under 20 år og de som står for arrangementet, men voksne bør holde avstand 
til andre voksne, og ungdom i ungdomsskole- og videregående skolealder bør holde 1 
meter avstand når det ikke er til hinder for å gjennomføre aktiviteten som normalt 
Fritidsaktiviteter bør organiseres slik at deltakerne deltar i faste grupper på inntil 20 
personer som ikke blandes. Se råd fra Folkehelseinstituttet om organiserte 
fritidsaktiviteter.  

• På aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning, andre skolelignende fritids- eller 
ferietilbud for barn og unge som går over flere dager kan man gjøre unntak fra 
avstandsreglene i den grad det er til hinder for å gjennomføre aktiviteten som normalt. 
Unntaket gjelder deltakere under 20 år og de som står for arrangementet, men voksne 
bør holde avstand til andre voksne. På samlinger med mer enn 20 deltakere bør 
deltakerne deles inn i mindre, faste grupper som ikke har nærkontakt med andre grupper. 
Se råd fra Folkehelseinstituttet om langvarige arrangementer for barn og unge.  

• Med yngre barn til stede kan det være utfordrende å overholde smittevernreglene. Vurder 
om det bør være en voksen til stede ved aktiviteter med barn, og ta hensyn til alder og 
antall barn i vurderingen. Dersom barna er under skolealder, bør det uansett være voksne 
til stede.  

• Tilpass informasjon om smitteverntiltak til deltakernes alder.  

• Husk å trygge foreldre gjennom god dialog og tydelig informasjon om hvilke tiltak dere 
har for smittevern. 

https://www.lnu.no/korona/veileder/
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