
 Vi danslärare ser fram mot en spännande och rolig termin! Terminen avslutas med föreställningar 
 på Mimers Hus teater söndag den 10 maj. För att undervisningen skall ske så smidigt som möjligt 
 har vi skrivit ner några punkter som vi vill att ni tar hänsyn till:

  • Terminsavgiften ska betalas senast dagen efter terminens första lektion. De elever som prövat på och inte vill   
   behålla sin plats ska maila oss senast dagen efter ”pröva på-klassen” på info@jumpsandturns.se för att inte   
   betalningspåminnelse ska skickas ut. (Bokningen är med andra ord bindande dag två efter ”pröva på-klassen”)

  • På lördagar kl.10-11, innan biblioteket öppnar, behöver jag föräldrars hjälp att vara dörrvakter.

  • Kom i tid! Om ni kommer för sent, vänta utanför salen till dess att musiken är tyst, knacka på och kom sedan 
   in i salen. Ytterkläder och skor får ej medtagas in i danssalen.

  • Terminen är 12 lektionsveckor. Vi ha februarilov 10/2 - 16/2 och påsklov 4/4 - 12/4. 
	 	 	 Lektionsdatum	finns	på	bokningsbekräftelsen.

  • Barndansens elever får gärna vara barfota eller ha mjuka ljusa dansskor som sitter bra på foten, dansdräkt 
   eller t-shirt och tights. Dansdräkten får ha en liten volang, inte en lång kjol. Stora tyllkjolar sparar vi till föreställningarna.  
   Uppsatt hår. 

  • Balettbarnen behöver dansdräkt eller topp och tights, mjuka, ljusa balettskor och uppsatt hår.

	 	 •		Vattenflaskor.	Barndansens	elever	behöver	inte	dricka	under	lektionen.	Inga	vattenflaskor	i	salen.

  • Sjukdom - vid enstaka tillfällen behöver detta inte anmälas. Kontrollera sedan med läraren vilken klass det 
   är lämpligt att ta igen på. Om eleven är sjuk längre än 3 veckor och kursen ska avbrytas, måste detta 
   omgående meddelas. Del av terminsavgiften återbetalas mot läkarintyg.

	 	 •	 Vecka	8	har	vi	”kompisvecka”.	Då	är	kompisar	välkomna	att	se	lektionerna.	I	vissa	grupper	har	kompisarna 
   möjlighet att dansa med under en del av lektionen. Tala med respektive lärare.

  • Vecka 17 är föräldrar och syskon välkomna till terminens sista lektioner. Ett alternativ/komplement till föreställningen. 
   För övrigt vill vi inte ha åskådare på våra lektioner, det tar för mycket av barnens uppmärksamhet. 
   Detta gäller även tillresta släktingar. Jag är tacksam om ni respekterar det, så vi slipper ta den diskussionen  
   på klasserna. 

  • Biljettförsäljningen till vårens föreställningarna startar vecka 16, information om tider för försäljning kommer. 
   Biljettförsäljningen startar i Kärna. Biljettpris: Vuxna 100:- barn 3-16 år 50:-. Numrerade platser.

	 	 •	 Vi	sätter	ut	små	filmsnuttar	på	Instagram	från	våra	dansklasser.	Vänligen	meddela	om	ert	barn	inte	får	synas.

  • Om ni mailar oss så var snäll och skriv barnets för och efternamn i mailet.

  • Bra att veta om information: Vi skickar alla mail genom vårt bokningssystem och de ligger kvar där så att ni kan   
	 	 	 läsa	dem	flera	gånger	om	så	behövs.	Vi	kommer	att	vara	aktiva	på	vår	hemsida	www.jumpsandturns.se och om 
	 	 	 ni	går	in	under	fliken	Nyheter	har	ni	tillgång	till	all	information	som	gått	ut.

 Terminsavgiften skall betalas senast dagen efter terminens första lektion. Se informationen på 
 bokningsbekräftelsen. Delbetalning mot en av gift på 50:- är möjlig. Halva avgiften ska då betalas 
 i januari och resten i februari månad. Guldkort kan delas upp på 3 månader, maila oss så gör vi 
 upp en betalningsplan.

 

Välkomna!

Elisabeth, Johanna, Julia, Nadia, Sara och Tintin.

Följ oss gärna på facebook och Instagram

Välkomna till Jumps&Turns våren 2020!
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