
 

Kjære alle foresatte!  
 

 
I forbindelse med situasjonen relatert til Covid-19-utbruddet, har voksenteamet i Ungdomskoret 
Respons på et møte mandag 30. mars, diskutert hva vi skal gjøre videre med planlegging og 
eventuelle konsekvenser av en kansellering, i forbindelse med sommerturen 2020. 

 

 
Siden årets sommertur er planlagt til utlandet og Sverige, gjør at dette er en spesiell situasjon. Vi 
er klar over den strategien som svenske helsemyndigheter har lagt til grunn for sin beredskap, og 
at den avviker en del fra den norske. Foreløpig har ikke Sverige stengt sine grenser, men dette 
kan endre seg. Vi vil i de neste to ukene følge nøye med på situasjonen og de råd som 
helsemyndighetene og politikerne i begge land, pålegger sine innbyggere.  

Vi har allerede vært i kontakt med våre samarbeidspartnere for transport og overnatting når det 
gjelder kansellering, og vi har fått bekreftet at vi ikke lider noen økonomisk tap om vi må avlyse 
turen. 

Vi kan forsikre dere alle at vi tar dette på det største alvor, og at vi ikke vil trosse eventuelle 
reiseråd gitt av helsemyndighetene.  

Endelig beslutning vil bli tatt rett etter påske, og vi vil annonsert dette mandag 20. april.  

Parallelt vil vi jobbe med eventuelle alternative turer, dersom situasjonen skulle tillatte dette. 
Dette vil i tilfelle bli en langt mer kortreist tur, både i omfang og lengde.  

Inntil videre er påmelding for turen stengt, og de som eventuelt har betalt inn depositum, vil 
selvsagt få dette tilbake om sommerturen ikke skulle bli arrangert. 

 

 
Dersom noen har spørsmål eller behov for å snakke med noen av oss i voksenteamet, gi oss gode 
råd eller tilbakemeldinger, er det bare å ta kontakt.  

Dere finner kontaktinformasjon på våre hjemmesider her. 

Til slutt vil vi legge til at det å jobbe med ungdommene dere er noe av det mest meningsfylte vi i 
voksenteamet gjør! Vi gleder oss stort til å være med alle disse flottene ungdommene, og ser 
frem til å kunne møtes etter at dette er over! 

 

Med vennlig hilsen  

Voksenteamet i Ungdomskoret Respons 

SOMMERTUREN 2020 
– informasjon i forbindelse med koronasituasjonen 

 

Hva gjør vi nå? 
 

Kontaktinformasjon: 
 

http://www.ungdomskoret.com/sider/om-respons/voksenledere-i-respons/188/

