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Dansskolans trygga plats: förebyggande 
åtgärder och hantering. 

Förebygg: 
Hantering av krissituationer.  
Vi på Artistique är alltid måna om att skapa en helhet. Man 
påbörjar en kurs och kommer få slutföra den under påbörjad 
termin. Om så krävs att flytta fram kursstarten/kurstillfällen eller 
ge klasser utomhus eller online. Spelar ingen roll. Vår planering 
och kursplan för respektive kurs, är alltid din säkerhet. Kursen 
tillhandages alltid kund. Flera backuper finns för olika typer av 
restriktioner från myndigheter.  

Vi är förberedda. Bättre än någonsin.  
Många nya starka och förbättrade rutiner vid akuta oförutsägbara 
händelser är satta och förberedda.  
Det är viktigt att känna gemenskap. Det är viktigt att känna att 
man är en del av något. Det är enormt viktigt att leva i nuet och få 
tillgång till aktivitet och rörelse. Precis allt just detta försöker vi 
dagligen skapa för våra elever, ung som gammal. Oavsett vad 
som kan hända oss i livet.  
Vi ber er att alltid kontakta er lärare direkt för önskad kontakt och 
frågor.  
Vi önskar att föräldrar till barn/ungdomar  kan skaffa ett tillfälligt 
facebook konto bara för ändamålet, ”min dansgrupp”, där vi 
snabbt kan nå elev och målsman för bästa kommunikation. 
(Lärare introducerar detta för er).  
Dessa nya rutiner för med sig en  direkt snabb online kontakt vid 
eventuellt behov.  
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Sociala medier är inte huvudkanal i dansen, men kan vara ett 
komplement för många när man av många olika anledningar 
kanske känner att man missar något av kursen pga det där mötet i 
Helsingborg tex. Du kan även få tips om att ”ta igen” på andra 
klasser när du har förhinder.  

Vi kommer alltid stå kvar, oavsett vad, med två fötter på jorden, 
för att kanske vara din bästa tryggaste och goaste plats. Om så 
bara för en liten stund varje vecka... 

Kris hantering: 
Inväntar och följer direktiv från folkhälsomyndighten och 
politiker i en tid vid krissituation uppstår.  
Vi vill att miljön på dansskolan i sådana tider skall kännas trygg.  
Vi behöver er hjälp. Vi väljer att alltid lita på kund och kund på 
oss att vi alla tar vårt ansvar och hjälper till. Detta för att ni som 
föräldrar och barn skall känna att vi alla drar vårt strå till stacken 
för en säker plats i en oviss tid, men att vi tillsammans hittar en 
fungerande vardag.  

Dessa åtgärder kräver vi: 
•På dansskolan vistas enbart fullt friska elever som inte har något 
av dessa symtom: 
Snuva 
Halsont 
Hosta 
Feber 
Värk i kropp eller allmänt trött 

•Kontakta alltid din lärare för att få videos från lektion tex om du 
är det minsta osäker.  
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•Tala med era barn och ta ansvar för att händerna är rena och 
tvättas ofta! 
Nys och hosta i armvecket om 
detta skulle behövas. ALLTID!  
(Handsprit efterlyses även till dansstudion) 

•Stanna hemma om du befunnit sig utomlands, i minst 14 dagar.  

•Stanna hemma minst 48h efter sista symtom, även om du haft 
minsta symtom av ovannämnda. Alla blir inte lika sjuka och detta 
skall följas vid vistelse på dansstudion.  

•Vi kommer genast skicka hem elever som visar symtom.  

”När vi tränar är alltid detta viktigt så nu ser vi till att vi skapar 
nya bättre vanor tillsammans.  
Nu är viktigare än någonsin att ni hjälper oss att göra ett bra jobb 
och att ni är med oss på vår resa, tillsammans, så att vi kan 
fortsätta framåt, även genom de tuffare förhållandena. ” 

På detta sätt kommer vi prova att hålla dansskolan öppen igen: 
-Vi städar extra mycket just nu.  
-Vi kommer undvika närkontakt med eleverna och undvika ta i 
hand och göra kontakt övningar på klasserna. (Förklara gärna för 
de allra minsta barnen) 
-Vi skapar mer plats i dansstudion genom att vissa av oss lärare 
kommer ta ut klasserna och vistas utomhus. På så sätt kan vi dela 
grupper som är stora.  
-Vi vill att så lite ”häng” i lokalen som möjligt sker.  
-Var vänlig och kom precis innan klass börjar och lämna gärna 
lokalen för promenad med syskon utomhus när målsman väntar.  
-Lämna lokalen när dansen är slut. Vi undviker på så sätt att för 
stora grupper av människor samlas på liten yta.  
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-Vi kommer inte heller utsätta er för några tveksamheter vad det 
gäller ovannämnda regler, vi kommer se till att våra elevers 
säkerhet går först och behöver vi sätta in vikarie eller ha hemma 
klass så är detta absolut prioritet för vår personal.  
Säkerhet och god hälsa går för allt.  

Här är kontakt uppgifter till er lärare: 
My my@artistique.se 
Ebba ebba.artistique@gmail.com 
Annika lundqvist_annika@hotmail.com 
Cattis erikssoncatharina@hotmail.com 
Jenny jenny.artistique@gmail.com 
Lina lina.artistique@outlook.com 

Övriga lärare: info@artistique.se 

Kom ihåg!!!! 
Kom aldrig, med en dålig magkänsla till dansskolan. Kontakta 
Hellre din lärare för bästa råd direkt. Antingen får du ta igen din 
klass eller så får du hemuppgifter🤩  
Vi ser aldrig några problem, bara lösningar.  
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