Med tanke på Covid-19 situasjonen, blir smittevern tema også dette semesteret.
Her kommer endel informasjon som gjelder dette, håper alle tar seg tid til å lese den, og at vi alle
hjelper hverandre med ha en så trygg oppstart som mulig i forhold til smittevern.

1. Påmelding.
Alle grupper har denne sesongen redusert antall deltagere.
Det er veldig viktig at alle har meldt seg på på forhånd, at vi har all kontakt info, og kontroll på
hvem som er i lokalene.
Noen grupper har dessverre ventelister.
Alle som er på prøvetimer og IKKE skal fortsette, gi beskjed, så får neste på lista plass.
2. Foreldre som venter.
Det er nå ønskelig at foreldre ikke blir med opp. Unntaket er Barneballett og Klassisk 1.
For noen er det kanskje ikke nødvendig på disse gruppene heller, men det er forståelse for at
spesielt nye har med én forelder.
3. Garderober
Vi ønsker minst mulig bruk av garderober. Hvis mulig, kom ferdig skiftet.
Ta av skoene i gangen som før, men putt de i bagen.
4. Ut og inn av timer
Vi prøver å legge opp til minst mulig trengsel ved start og slutt på timer.
Blant annet kommer alle timer til å avsluttes 5 min tidligere enn det som står på timeplanen.
Da blir også alle overflater i salene vasket.
5. Drikkeflasker
Ha med egen drikkeflaske og ta den med inn i salen.
6. Sykdom
Hvis du er syk, eller har sykdomssymptomer, skal du ikke møte opp på trening.
Send i tilfelle en SMS til pedagogen og meld i fra om dette.
Lene 958 35 570
Maria 928 08 073
Jannicke 908 36 859

Malin 958 12 088
Emma 413 515 83

7. Kontaktinformasjon
All informasjon blir gitt ut på epost.
Sørg for at vi har riktig epost adresse og telefon-nummer.
Hvis det blir noen forandringer på timer, gir vi beskjed via SMS.
- har dere fylt ut skjema på nett, er all kontakt info registrert.
I tillegg til dette forsterker vi renholdet, desinfiserer kontaktflater jevnlig og har Antibac tilgjengelig
ved inngangen.
Så håper vi dette blir et supert semester, at dansegleden gjaller i veggene, og at vi med
1 meters avstand kan føle at verden er på rett spor igjen 😃

