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TERMINSTART, ANTAL TILLFÄLLEN & LOV 
Höstterminen 2019 träffas våra vanliga danskurser 
15 ggr (inkl. vintershowen) med start vecka 35 (mån 
26/8- sön 1/9). Våra 10-gångerskurser träffas 10 ggr 
med start v.39 (23-29/9) och våra 5-gångerskurser 
träffas 5 ggr med start v.45 (4-10/11). 
Vi har ingen undervisning under höstlovet vecka 
44 (28/10-3/11) om inte din ledare säger något 
annat. 
I övrigt har vi undervisning som vanligt även om det 
är röd dag eller studiedag – om inte din ledare säger 
något annat. 
Glöm inte boka in våra vintershower, där du är 
stjärnan: 10-11/12 2019 i Katedralskolans aula! 

BRAND 
Om det skulle börja brinna är våra nödutgångar ut 
genom dörren där det sitter en grön 
nödutgångsskylt. Återsamlingsplats är utanför 
entrén. 
 

INSTÄLLDA LEKTIONER/SJUKANMÄLAN 
Eventuella ändringar brukar oftast meddelas i god tid 
och lösas med vikarier, men om en lektion måste 
ställas in med kort varsel försöker vi meddela detta 
per telefon. Ibland får vi inte tag på alla. Följ gärna 
med ditt barn in så ni ser att allt är som det ska. 
Om du själv är sjuk eller av annat skäl inte kan 
medverka på en lektion är det viktigt att du meddelar 
din ledare detta. Vi har även en telefonsvarare för 
frånvaroanmälan som ledarna lyssnar av varje dag: 
0470-50 01 54 
Om många är borta vid samma tillfälle kanske man 
kan ta igen lektionen en annan gång. 
Man har även rätt att ta igen lektioner på en annan 
klass om man är sjuk, ring kontoret om du vill utnyttja 
detta: 010-15 75 433  

DANSA MER? 
Du har väl inte missat att vi har flera olika rabatter 
för dig som vill dansa mer och för dig som har fler 
barn som vill dansa hos oss? För dig som verkligen 
vill satsa på dansen har vi även Paketpris och 
Terminskort som låter dig dansa hur mycket du vill 
till billigare pris. Mer info på vår hemsida 
dansaivaxjo.se eller ring oss på kontoret. 

PROVA PÅ & AVANMÄLAN 
Första kurstillfället är alltid ”prova på” för dig som är 
lite osäker på om du valt rätt. Eventuell avanmälan 
måste göras senast dagen innan andra kurstillfället. 
Avanmälan kan endast göras på direkttelefon 010-
15 75 433, till kundtjänst 075-241 68 30 eller via 
mejl vaxjo@medborgarskolan.se Du kan INTE 
avanmäla dig till din ledare eller låta en kompis 
avanmäla dig. Har vi inte fått in din avanmälan så 
räknas du som deltagare fr.o.m. kurstillfälle två 
(även om du inte varit där) och måste betala full 
kursavgift. 

NIVÅINDELNING 
Våra ledare följer studieplaner och vi vill i största 
möjliga mån ge alla en undervisning på sin nivå. Vi 
fokuserar på kunskaperna; vad man lärt sig och inte 
på hur länge man dansat. Nivåerna är inte 
jämförbara i de olika åldersgrupperna då olika 
moment introduceras i olika åldersgrupper. Om 
man är osäker kan man börja i en lägre nivå, våra 
ledare ser om deltagaren bör flyttas upp. Du 
behöver inte ha dansat hos oss förut för att få börja 
på en högre nivå. 

DANSSALAR 
Vi hyr in oss i stora fina lokaler på Arabygatan 80 
som tillhör Dansklubben Swing. 
Ställ av ytterskor i kapprummet som låses under 
lektionstid. Ta med dina värdesaker in i danssalen.  
Eventuella kvarglömda kläder tar ledaren hand om.  
På baksidan av Swings lokaler finns 125 
parkeringsplatser och det finns två 
busshållplatser i närheten; Växjö Sjöuddevägen 
och Hjalmar Petris Väg. 
 

KLÄDER 
På dansklasserna bör du ha lediga kläder att röra 
dig fritt i. Uppsatt hår och mer åtsittande kläder på 
jazzklasserna. Klädkod på baletten. Barfota eller en 
nätt danssko i barngrupperna och baletten. Barfota 
eller jazzsneakers i jazz, show & musikal. 
Innegymnastikskor i HipHop. Se mer info under varje 
kursbeskrivning på vår hemsida dansaivaxjo.se 

Du följer väl oss för snabba uppdateringar på 
Instagram @dansaivaxjo och på Facebook: 
Medborgarskolan Kulturama Preparandum. 
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