Till alla elever och föräldrar – välkomna till Vårterminen -20
följ oss på Facebook och Instagram !
Vi startar v.5
Sportlov v.7 - Påsklov från och med tisdagen v.15 den 7 april , fram till och med Annandagpåsk. OBS!!!
Måndags elever dansar alltså måndagen den 6 april i påsklovs veckan.
Inga dansklasser på Valborgsmässoafton trosdag den 30 april samt fredag den 1:a maj
Danslektioner hålls som vanligt trots Skolornas studiedagar .
Terminens sista dansklasser sker fram till och med fredag den 8 Maj . ( detta ger flera grupper ett
extra danstillfälle om inte läraren varit sjuk under terminen)
Vårens uppvisning samt repetitioner sker på Mariestads Teater mellan 14-17 maj.
Mer uppvisningsinformation kommer att delas ut under våren och ligga på hemsidan längre fram.
Grupper från Dancekids 8-9 år och upp i åldrar får möjlighet att medverka i uppvisningen.
Föräldrar får närvara första och sista lektionen under terminen. Däremellan kör vi som vanligt
föräldrafritt. (detta gäller ej Barnbalett 3-4 år där en förälder ombedes vara med i danssalen. Delta gärna
som förälder om ditt barn upplever det jobbigt med ”publik”.
Dansskor kan köpas av Dansstationen. Den första veckan har vi extra personal i receptionen som kan
hjälpa dig under Barndans/Dancekids klasserna. Vi tar Swish !
Vill du handla i ”shopen” när ingen är där?
Då vi har begränsat med personal, är du välkommen att gå in på egenhand och prova det utbud som finns i
receptionen. Önskar du köpa någonting, vänligen fyll i en order som finns tillgänglig på disken, Swisha
beloppet och lägg ordern i beställningsmappen, så lämnas din order till din lärare veckan därpå.
Anmäl sjukfrånvaro snarast möjligt på telefonsvararen tel 0501-170 90 eller skicka ett sms till din lärare.
Kursavgiften hanteras numera av Medborgarskolan. De skickar ut fakturor till er med respektive kursavgift.
Om du vill hoppa av en kurs måste detta meddelas under första veckan. Annars debiteras full
terminsavgift.
Delbetalning av kursavgift går självklart att göra. Kontakta bara Dansstationen eller Medborgarskolan i
Mariestad, vid terminens start, så löser vi detta.
Priserna/termin:
30 och 40 min lektioner = 825 kr , 45 min lektioner = 895 kr, 50 min lektioner = 950 kr, 60 min lektioner =
1150 kr, 70 min lektioner = 1195
VIP-avgift för obegränsat deltagande (i mån av plats) under hela terminen = 3 095 kr.
Rabatt ges för den enskilda elev som dansar tre eller fler kurser/vecka, i form av en VIP-avgift om 3 095 kr.
Oklädningsrum:
Vårat omklädningsrum används nu av byggarbetare. Eleverna hänvisas därför till den gamla danssalen/
skyddsrummet (en trappa ner) som tillfälligt omklädningsrum.
Frågor till Dansstationen, maila: info@dansstationen.se eller prata in på telesvarare 170 90
Det går även att ringa/sms:a Linda på 0709-54 15 19 eller Erika: 076 206 44 98 vid akutare frågor.
Besök gärna www.dansstationen.se där du hittar den mesta informationen.
Socialmedier Vill du inte att ditt barn ska synas på våra sociala medier ? vänligen hör av er till Linda.

