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For å gjøre danseundervisningen så trygg som mulig for våre elever og lærere innfører vi 
følgende rutinner:

1. Håndhygiene er viktig - det er Antibac ved inngang til studioene og vi ønsker at 
elevene har gode rutiner for bruk av antibac og håndvask også mellom timene. 

2. Elevene skal møte til trening ferdig skiftet. Garderobene skal bare brukes til å henge 
opp yttertøy. 

3. Vi anbefaler at kun foreldre/foresatte til dansmix-elever følger elevene inn i 
danselokalene. 

4. Husk 1-meterregel når du venter på timene. 

5. Elever som er syk og viser symptomer på covid-19 eller har vært i nærkontakt med 
noen som har testet positiv for covid-19 skal ikke møte opp til trening. Er du for syk til 
å gå på skolen skal du ikke på trening! Ved langtidssykdom kan det gjøres avtale om 
digital undervisning. 

6. Elever som er ikke på klasselistene får ikke være med på trening pga smittesporing - 
alle må være påmeldt til riktige klasser. 

7. Unngå bruk av kollektivtransport hvis mulig og om du må bruk buss/sundbåt husk 1-
metersregel. 

8. Elever som har vært ut på reise bør følge gjeldene karateneregler og ikke kom på 
trening før de er ferdig med karantene. 

9. Mobiltelefoner er en stor smittekilde. De kan tas med i salen men skal være på lydløs 
og skal ikke røres under trening. 

10. Lærere som er syk skal heller ikke møte på trening. Vi vil sette inn vikarer eller 
læreassistenter der vi kan og ber om forståelse hvis det er en annen lærer. 
 
Alle rom og berøringspunkter på Dansestudioene blir vasket grundig hver dag. 



Vi vet at situasjonen endrer seg raskt og vi kommer til å følge godt med på gjeldende 
råd.

For å minske kontakt mellom de ulike gruppene må alle følge disse regler:

For timer på Gamle Biblioteket:
Hvis din time er i Ballettsalen bruk Dør 1/Hovedinngangen nærmest Langveien og 
Garderobe 1 i første etg. 

Hvis din time er i Dansesalen bruk Dør 2/Dør nærmest kinoen og Garderobe 2 i andre etg.


