
4 feb 2021

Hej kära föreningsvänner! 

Vi förstår att frågorna kring Coronaviruset är många, vi på Dansfabriken är inga experter på virusfrågor utan 
följer och agerar utifrån officiella källor och beslut som tas i frågan. Vi är i löpande kontakt med 
Riksidrottsförbundet och vårt specialförbund Svenska Gymnastikförbundet som båda följer 
Folkhälsomyndighetens och regeringens beslut och rekommendationer. 

Det är, som alltid, upp till individen och vårdnadshavare att avgöra om man önskar deltaga på dansklass 
eller ej. Som individer har vi ett stort ansvar för att begränsa smittspridningen, samma skyddsåtgärder gäller 
hos oss på Nybrovägen 4 som hos alla andra: 
* Stanna hemma om du är sjuk, krasslig, misstänker symtom eller har någon som är sjuk hemma i hushållet. 
* Tänk på att tvätta händerna ofta och noggrant! 

Alla våra ledare hälsar att de har full förståelse för frånvaro och vi diskuterar löpande hur vi kan se till att 
elever som ej har möjlighet att vara med på klass ändå kan få känna sig som en del av gruppen - med 
dagens teknik kan man smidigt filma ny koreografi och skicka per sms t ex så man kan öva hemma om man 
vill. Vi är lösningsorienterade! :) Med andra ord, är du osäker på om du är frisk eller precis har varit sjuk - 
stressa inte utan stanna hellre hemma tills du känner dig trygg med att idrotta i grupp igen. 

Hur blir det med avslutningar och shower under denna period? 
Just nu avråds vi från att arrangera avslutningar och shower inför publik. Vi behöver ha lite tålamod och följa 
utvecklingen helt enkelt. Det finns back-up planer med olika alternativ (t ex filmning av dansarnas nummer 
på scen) och ni blir alla informerade om förutsättningarna för dessa när vi närmar oss terminsavslut. 
www.dansfabriken.org/shower 

Det är verkligen inte lätt att orientera sig i all information och åsikter under pågående pandemi. Vi erkänner 
ödmjukt att vi inte har några rätta svar, vi fokuserar på att följa de lagar och rekommendationer som råder. 
Där är många, inkl barn & ungdomar, som är oroliga i dessa tider och det är fullt förståeligt i en sådan här 
ovanlig situation. (Här är en länk med tips på hur man kan prata med barn om Coronavirus: https://
www.bris.se/for-vuxna-om-barn/just-nu/att-prata-med-barn-om-corona-viruset/ ) 

Vår hållning är att vi som barn- & ungdomsverksamhet har en viktig uppgift att erbjuda kontinuitet och vara 
en trygg mötesplats i denna oroliga tid. Därför väljer vi att genomföra VT i mindre grupper med start vecka 9. 
Med det sagt så tvekar vi självklart inte att göra förändringar om det fattas beslut om restriktioner som gör att 
vi behöver anpassa verksamheten ytterligare. Vi följer utvecklingen noga och är lyhörda inför att beslut kan 
behöva fattas med kort varsel.  

Åtgärder som varit igång sedan våren 2020 och fortsätter tillsvidare är att vi har utökat städningen med extra 
fokus på tagytor i hela lokalen samt se till att där finns extra tvål (och handsprit för den som önskar). Läs om 
förhållningsreglerna som gäller ALLA som rör sig i lokalerna på Nybrovägen 4 under VT 2021 här: http://
www.dansfabriken.org/wp-content/uploads/2021/02/Fo%CC%88rha%CC%8Allningsregler-pa%CC%8A-DF-
VT-2021.pdf 

Var rädda om varandra, har ni frågor eller är oroliga så nås jag på mail info@dansfabriken.org. <3  

Allt gott, 
Verksamhetschef Sofie Hofvendahl  
tillsammans med styrelsen & våra fantastiska ledare 
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