
KFUM DANS        

Vi hälsar gamla och nya elever välkomna till oss i KFUM DANS. Vi hoppas att ni ska få en härlig 
danstermin tillsammans med oss.  

Under tiden som barnen/ungdomarna dansar hänvisas föräldrar eller andra anhöriga till 
uppehållsrummet/PAX rummet som finns i början av korridoren innan danslokalen eller 
omklädningsrummen även de bredvid danslokalen, då det är viktigt att eleverna kan känna sig 
trygga med sin grupp och ledare utan publik. De sista fem minuterna är föräldrar välkomna in 
för att titta. I de övriga ytor som finns runt caféterian pågår det verksamhet för de ungdomar 
som är 16+. Dessa ytor är därför inte tillgängliga för de yngre barnen då det krockar med den 
verksamhet som bedrivs från klockan 17.00 på eftermiddagarna.  

Vi ser det som en självklarhet att Ni som förälder följer med ert barn ner till kursen för att 
stämma av så att läraren är på plats. Det kan hända att läraren är sjuk och vi inte har lyckats få 
tag på ersättare. Eller att Ni behöver ta del av information. Detta gäller barn från 3-12 år. 

 
Kursavgift/medlemsavgift 

För att ta del av våra förmånliga kursavgifter måste man vara medlem i KFUM dans. Den 
avgiften på 50 kr betalas in en gång per år. Kursavgiften per termin är 300 kr/kurs för 12 ggr. 
En faktura kommer på mail eller post till Er på 350 kr. Saknar ni faktura efter några veckor 
meddela oss så kollar vi att vi har era uppgifter. De som testar nybörjarkurs har en prova på 
gång. Viktigt att avanmäla på vår mail om man ej önskar fortsätta annars kommer det en 
faktura.  

Filmförbud 

Med erfarenhet från förra terminen har vi valt att återinföra förbud om att filma eller ta kort 
på eleverna när de dansar under våra kurser, även om man bara filmar eller tar kort på sitt 
barn. Det kommer att vara tillåtet att filma och ta kort under dansavslutningen den 11 maj. 
Där kan man då som förälder välja bort att inte ha med sitt barn, men alla ska kunna delta på 
sin veckoaktivitet utan att bli filmad.  

Frågor 

Eventuella frågor gör ni på dans@kfumorebro.org med namn på eleven, vilken kurs, 
personnummer, samt adress. Observera att Sensus hjälper oss med att ta emot anmälningar 
då de har bra program för det, men de är inte involverade i vår dansverksamhet och har 
därför svårt att svara på alla era frågor rörande danskurserna. Den mesta infon hittar ni på vår 
hemsida www.kfumorebrodans.com  

Då vi är en ideell förening har vi ibland inte möjlighet att svara direkt på era mail, vi tackar för 
förståelsen och svarar så fort vi har möjlighet. 
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