
I forbindelse med genåbningen, vil der være nye tiltag og retningslinjer ude i balletstudierne. 
Dette er naturligvis for, at vi kan passe bedre på os selv og hinanden. Vi håber, I vil tage godt 
imod dem.  

Retningslinjer til elever 

• Vi forventer, at du ikke møder op, hvis du har sygdomstegn.  

• Ankom omklædt tidligst 5 min. før din klasse og forlad studiet umiddelbart efter din 
klasse er slut. Omklædningsrummene må ikke bruges til ophold eller omklædning. 

• Vask hænder eller brug håndsprit inden din balletklasse.  

• Gå på toilettet hjemmefra hvis muligt. Hav en taske med, hvor du kan have alle dine 
ejendele (evt. jakke og udendørssko), da intet må efterlades i omklædningen og du 
forlader studiet via en anden udgang. 

• Rør ved så lidt som muligt ved ankomst, i løbet af undervisningen og efter 
undervisningen. 

• Sprit hænderne af eller vask dem inden og efter din balletklasse og husk ikke at røre dig 
selv i ansigtet i mellemtiden. 

• Forældre skal blive uden for bygningen (de yngste elever kan dog følges til 
omklædningen). Husk at holde afstand i køen ved aflevering. Eleverne afhentes ved de 
nyetablerede udgange. 

• Drikkedunke og andet må ikke tages med ind i salen. 

• De yngste børn skal have et telefonnummer på sig (på et hårbånd, skrevet på hånden 
el.lign.), så vi kan få fat i en voksen, skulle det blive nødvendigt. 

Vi har foretaget følgende tiltag i studierne 

• Vi har etableret særskilt ind- og udgange til vores balletstudier (ensretning), så elever, 
der ankommer til undervisning ikke skal krydse med elever, der forlader en time. 

• Der er krydser på gulvet og markeringer på barrerne, så vi sikrer afstand mellem 
eleverne. Når der danses diagonalt eller i cirkel, sørger vi for at holde afstand. 

• Øvelser, som indebærer kontakt (holde i hånd fx.), er fjernet fra undervisningen. Fysisk 
kontakt mellem lærer og elev vil være minimal. 

• Rekvisitter (måtter, elastikbånd mv.) vil ikke blive benyttet. 

• Mellem hver balletklasse vil barrer, håndtag og andre berøringsflader blive sprittet af, 
og vi vil lufte ud i det omfang, det er muligt.  

• Tag venligst hensyn til at underviseren derfor ikke har mulighed for at svare på 
spørgsmål – skriv hellere en mail til iben@balletakademiet.dk. 

• Vi har opsat informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på Covid-19, 
bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. 

Vi glæder os til at se jer alle sammen. Kærlig hilsen og dyb plié Ballet Akademiet. 


