
Att vara lärling på Dansfabriken 

Bakgrund: 
Lärlingsprogrammet har funnits i många år i föreningen och blivit en naturlig och viktig del 
av vårt erfarenhetsåterförings arbete. 

Mål: 
Mål & vision för lärlingsprogrammet följer föreningens mål för verksamheten: 
Dansfabrikens huvudsakliga uppgift är att erbjuda en meningsfull fritidssysselsättning för 
barn & ungdomar. Vår förhoppning är att detta kan leda till varaktiga intressen och 
engangemang i föreningsliv! 

Utöver det har vi som målsättning att erbjuda möjlighet att utveckla sina ledaregenskaper, 
oavsett ålder på lärlingen/ledaren önskar vi bidra med verktyg och tankesätt som kan 
omsättas i praktiken och användas även utanför föreningen. Våra arbetssätt bygger på 
grundprinciperna: 

• allas lika värde. 

• ett ansvar för vårt ledarskap. 

• dansarnas deltagande efter egen förmåga: föreningen önskar ge medlemmarna 
möjlighet att efter egen förmåga och intresse uppleva tillfredsställelsen av 
konstnärlig och idrottslig dansaktivitet. Vår förhoppning är att det här ska leda till 
stärkt fysisk och psykisk hälsa.  

Att vara lärling på Dansfabriken:  
Att vara lärling innebär att följa en eller två handledare och deltaga i deras arbete med en 
kurs. Arbetet i föreningen pågår under hela verksamhetsåret (HT & VT) och inte endast 
intensivt inför show även om det är i april/maj ledarna kanske är mest synliga för 
omvärlden - det är nog lätt att som utomstående tro att det representerar mycket av vad vi 
gör, när det egentligen bara är en liten del av verksamheten. :)  

• Lärlingarna är oavlönade; vi ser det som en utbildningsperiod där föreningen förser 
adepterna med verktyg som kan utveckla ett ledarskap.

• Lärlingarna deltar på ledarmöten och andra aktiviteter utanför själva danstiden för 
gruppen du följer. Vår ambition är att inkludera lärlingarna på så många sätt vi kan 
för att ge en rättvis bild av arbetet i en ideell förening. 

• Våra handledare ansvarar för att bjuda in lärlingarna rent praktiskt i 
förberedelsearbetet och undervisningen. Genom att ta sig tid att förklara/diskutera 
olika moment och svara på eventuella frågor som kan finnas hos lärlingen är tanken 
att denne på sikt ska känna sig trygg nog att hålla i delar av eller hela lektioner mot 
slutet av sin lärlingstid. När lärlingen (och handledaren) blivit varma i kläderna är 
tanken att ni helt enkelt hjälps åt med gruppen. Även om handledaren är 
huvudansvarig så är det viktigt att delegera ansvar, det här sker i den takt som 
passar er som team. 



Samma riktlinjer gäller för lärling som ledare:

• Alltid vara ombytt, komma i tid, vara en aktiv del av dansklassen. 
Lärlingen är inte där för att sitta och observera (om det inte uttryckligen är mer passande 
i någon situation att göra det). Som lärling deltar du på lektionen och i musikval, 
koreografiskapande m.m! 

• Såväl lärling som handledare rapporterar till verksamhetsansvarig. 
Under uppstartsmötet innan terminsstart kommer vi tillsammans överens om hur vi 
önskar kommunicera under året: Facebookgrupp, mail, telefon, röksignaler, telepati 
(visat sig vara svårare än vi först tänkte:)

• Handledaren ansvarar för lärlingen, frågor som rör dansklasserna tas i första hand med 
handledaren. Finns det saker som du inte önskar ta direkt med din handledare finns 
självklart verksamhetschefen till ditt förfogande. 
Ni når mig på info@dansfabriken.org 

Kom ihåg: 

• Grundregel: när man inte håller i en övning deltar man i övningen tillsammans med  
eleverna. (Om inte din handledare bett dig uttryckligen att observera eller ta någon 
annan roll under klassen.) 

• Det finns inga dumma frågor!  
Var inte rädd för att fråga, det finns säkert saker många av oss ledare gör i rena 
farten som är värt att förklara eller reflektera över. Du som lärling bidrar med nya 
ögon in, det är otroligt värdefullt.

• Det är ingen tävling. Vi har olika personligheter, vi hörs och syns olika mycket - 
precis som våra elever. Alla är viktiga och behövs i vår stora dansfabrik! Det finns 
ingen färdig mall att stöpa ledare i: Var dig själv och var ödmjuk inför uppgiften. Du 
har möjlighet att göra skillnad i ett barns liv - det vilar något både vackert och 
respektingivande i det. :)  

Lycka till,  
och välkommen till lärlingsprogrammet! 

 
Verksamhetschef Sofie Hofvendahl & ledarskaran  
Ängelholm 
2020-01-05


