
 

 

 
 
 

Välkommen till dansläger med pröva på dagar 
på Svenska Balettskolan i Göteborg! 

På sportlovet håller vi ett dansläger för alla barn som går i åk 3 eller åk 4 i Västsverige och som vill 
pröva på att dansa på Svenska Balettskolan. Danslägret hålls mellan 09.00-15.00 och är helt gratis. 
Ingen förkunskap behövs. 

Vi kommer att pröva på att dansa balett, improvisation, streetdance och scenisk folkdans samt ha 
dramalektioner. Sista dagen avslutar vi med en uppvisning där alla barn får vara med i Cirkusbaletten 
och visa sina föräldrar vad vi gjort under lägret. 

Barnen lämnas mellan 09.00-09.30 och hämtas mellan 15.00-15.30. Då finns det även möjlighet att 
lära mer om vår skola, ställa frågor till våra lärare och personal samt få hjälp till att anmäla ert barn 
till dansprov för att kunna börja som elev på Svenska Balettskolan från augusti 2020. Vi bjuder på 
kaffe och frukt:) 

Vi hoppas att alla barn kommer ha ett roligt dansläger och att många av er sedan har lust att söka till 
vår fina grundskola fylld med dans! 

Bifogat hittar ni praktisk information.  

 

Vi ser fram emot att träffa er och dansa med era barn.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Sebastian Michanek  
Konstnärlig chef, Svenska Balettskolan 
  



 

 

Klädsel 

Klädsel är valfri, men det ska vara lätt att röra sig. Vissa av dansklasserna dansar vi med 
gymnastikskor (med ljus sula) och andra i endast strumpor (mjuka dansskor/balettskor är valfritt och 
går bra att använda istället för endast strumpor) 

Måltider 

Egen matsäck tas med, som vi äter till lunch. Det finns ingen möjlighet att värma maten. Till lunchen 
serverar vi mjölk och vatten. 

På både förmiddag och eftermiddag bjuder vi på mellanmål. 

Vår skola är helt nötfri så inga nötter (inkl. sesam) får medtagas in i våra lokaler. Vi är även restriktiv 
med socker så skicka inte med godis eller onyttigheter. 

Eventuella allergier som är bra för oss att känna till anges vid incheckningen första dagen. 

Om något händer 

Vid första incheckning får ni ett telefonnummer som kan användas för att kontakta dansledarna. Ni 
får även ange vilket nummer vi kan nå er om vi behöver gällande ert barn. 

Om ert barn blir mycket ledsen eller något annat gör att vi bedömer att hen behöver hämtas 
kontakter vi er och ni behöver då hämta ert barn inom 60 min. 

Bor ni i Göteborgs Kommun har ert barn automatiskt en olycksfallsförsäkring fram till 17 års ålder. 
Bor ni i en annan kommun är det viktigt att ni själva ser över att ert barn har relevanta försäkringar 
då danslägret sker på ert barns fritid. 

Grupper 

Vi kommer ha flera barngrupper som har var sin dansledare som möter upp barnen på morgonen 
och tar hand om gruppen under dagen. Vilken grupp ert barn skickas ut per email någon dag innan 
första dagen. Vid incheckning går ni till er grupp markera med gruppens namn. 



 

 

 

Schema 

09.00-09.30 Incheckning i entrén 

09.30-09.40 Samling 

09.40-10.20 Danslektion 1 

10.20-10.40 Mellanmål 

10.40-11.20 Danslektion 2 

11.20-12.00 Lunch i matsalen (egen matsäck) – mjölk finns i matsalen 

12.00-12.40 Danslektion 3 

12.40-12.50 Paus 

12.50-13.30 Danslektion 4 

13.30-14.00 Mellanmål 

14.00-14.40 Danslektion 5 

14.40-15.00 Samling 

15.00-15.30 Utcheckning / hämtning 

Schemat är preliminärt och kan ändras. 



 

 

Uppvisning 

På tredje och sista dagen håller vi en uppvisning med våra 
elever tillsammans med era barn. Vi visar också 
Cirkusbaletten som är en rolig föreställning med klassisk 
balett, modern dans och scenisk folkdans 

15.00-16.20  Cirkusbaletten med uppvisning   

Frågor eller förhinder 

Det lättaste är att ta med era frågor till incheckningen första 
dagen. Om ni skulle få förhinder eller har eventuella frågor 
innan, kan ni kontakta oss på email 
svenska.balettskolan@grundskola.goteborg.se                     
eller 031-366 81 68 

 


