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Oppdatert informasjon, 10. mai 2020 

 

Hei alle sammen. 

Endelig konkrete og gledelige nyheter       

 

Vinderen Dansestudio åpner fra mandag 11. mai! 

Men, vi gjør det gradvis og i etapper. 

Fra og med mandag vil noen kurs for voksne, ungdom og enkelte barneklasser åpnes. 

De neste ukene vil flere grupper kunne delta også de yngre elevene. 

Vi legger planer for å holde dansestudio åpen med ulike klasser i tiden frem til 20 juni. Det betyr at du vil få 

en e-post, kan og vil du, må du bekrefte plassen din til Giske på 90830148. Husk navn på eleven og hva du 

takker ja til.  Det er ikke sikkert at danseklassen din går til normal tid da det er veldig mye logistikk som 

skal på plass, men vi prøver å holde oss til riktig dag.  

Elevene vil i disse ukene bli kjent med andre pedagoger siden vi som pedagoger også har smittevern hensyn 

å ta. 

 

Sommerskolen vil gå som normalt i uke 26 og 33, men etter regler for gruppestørrelser og avstand og annen 

informasjon slik myndighetene krever dette.  

Vi vil utvide SOMMERSKOLEN med en ekstra uke dersom behovet melder seg. Uke 32 vil bli satt opp – 

meld deg på uforpliktende! Informasjon om dette finner du på hjemmesiden vår. Se her  

 

Når kan jeg danse? 

Følg med på din e-post, det vil fortløpende bli sendt ut informasjon til de gruppene som kan delta på kurs 

kommende uke. Noen vil få informasjon i løpet av søndag kveld og andre utover uken. Det vil bli noe korte 

varsler, men sjekk e-post jevnlig.  

Timeplanen må bearbeides og grupper må deles. Vi har kun tilgang til noen saler, så tider og steder vil bli 

avvikende fra ordinær timeplan nå i starten. 

Det er et godt tips er å lese informasjonen nøye, slik at du møter opp til riktig sted og tid. 

 

Smittevern 

Denne uken har vi opplæring og informasjonsmøter med våre pedagoger og instruktører, slik at gode rutiner 

for smittevern er på plass fra første oppstarts dag. 

Vinderen Dansestudio’ smittevernveileder ligger tilgjengelig på vår nettside.  

 

Regler for deltakelse på kurs 

I denne Korona-tiden er det viktig at alle foresatte og elever blir kjent med de nye rutinene og reglene for 

deltakelse på kurs.  

Det handler om respekt for avstand, vask av hender, men også hvordan man nå skal forholde seg til lokaler 

og hverandre. Les reglene her i dette brevet. 

 

Dansesalene  

I salene er hele gulvflaten delt opp med tape som markerer elevens plass.  Dette vil hjelpe danserne til å 

orientere seg med riktig avstand til hverandre samt gi de et fast basepunkt på gulvet. Inngangspartiet er 

markert med 1meters linjer slik at man skal huske på å holde avstand. Vaskerutiner og desinfeksjonsvæsker 

er etablert. 

 

Vi jubler i glede for oppstart og tar ansvaret som arrangør med stort alvor. 

Vi skal gjøre vårt beste for å gjennomføre kurs på en god måte samtidig som dette skal være trygt for 

deltakere og pedagog.  

Vi må alle samarbeide om dette. Så kjære alle foresatte, lese gjennom reglene og snakke med ditt barn og 

ungdom om hvordan de er viktige aktører i å hindre smittespredning. 

 

 

https://www.vinderendansestudio.no/event.php?id=158
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Regler for elever og deltakere ved Vinderen Dansestudio.  

Barna skal selv lese denne        

 
NB! Vent på utsiden av bygget når du kommer, pedagogen vil hente ny gruppe inn når alt er klargjort 

inne. Elevene vil bli fulgt ut bakveien og opp på torget der de kan hentes eller gå hjem selv. Du kan 

ikke komme på dans om du føler deg syk.  

 

 
Elever skal vaske hender: 

• Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem 

• Når man kommer til kurs påføres håndsprit 

• Etter hosting/nysing 

• Etter toalettbesøk 

 

Hostehygiene: 

• Ved hoste eller nysing bruke albuekroken.  

 

Ingen bruk av garderober og dusjing 

• Garderobene er stengt 

• All skiftning og dusjing foregår hjemme 

 

Hold avstand – minst en meter 

 

 

Du kan ikke komme til ditt kurs om du er syk 

De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til 

sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter kan også forekomme 

 

Ta med til timen din 

• Egen antibac 

• Vannflaske fylt med vann 

• Håndkle/matte til klasser som bruker det til vanlig som yoga og Bodywork,  

 dette gjelder ikke barna/ ungdommer da vi ikke bruker matter  

 

HUSK! 

 

• Gå på toalettet hjemme før du reiser til ditt kurs 

• Still opp på rekke med 1meters avstand utenfor bygningen til danseskolen. Pedagogen henter 

gruppen inn når det er klar gjort inne. 

• Foreldre venter utenfor bygningen under danseklassen, om ikke annet er avtalt på forhånd med 

pedagogen. 

Velkommen til oss på Vinderen Dansestudio.  


