
Protokoll föräldramöte den 26 september 2017

Information om föreningen

Ordförande Ann Granqvist informerade om föreningen som i dagsläget har ca 190 danselever.
Dansledarna är eller har varit elever på Vimmerby Gymnasium (Dansprofil).

Detta är föreningens andra verksamhetsår.

Föreningen har en styrelse med vuxna samt en ungdomsstyrelse.

Ungdomsstyrelse

Ungdomsstyrelsen består av elever i årskurs 3 på Dansprofil.

Cornelia Freitag var representant från ungdomsstyrelsen på mötet och informerade om
ungdomsstyrelsens uppgifter som bland annat består av:

Medlemshantering
Ansvar för föreningens Instagramkonto och Facebookkonto
Mailkontakt med föräldrar
Ansvar för föreningens yngre ledare
Planering och genomförande av uppvisningar

De har regelbundna möten där de planerar och har uppföljningar.

Cornelia uppmanade alla att följa föreningen på Instagram och FB!

Storlek på dansgrupperna

Från och med den här terminen har vi valt att göra mindre grupper än tidigare.

Detta för att ledarna ska hinna med att se och hjälpa varje enskild elev. På detta sätt ökar vi
kvaliteten på undervisningen.



Vi förstår om det önskemål finns från elever och föräldrar att eleven ska tillhöra en specifik grupp
men vi gör detta för elevernas skull och hoppas att alla har förståelse för det.

Kösystem tillämpas om grupperna är fulla.

Anmäla/avanmäla plats
Man behöver inte anmäla sig varje termin. Har man dansat en termin är man per automatik anmäld
till terminen efter.
Vill man däremot sluta så måste man säga upp sin plats och det görs genom att man meddelar detta
till föreningen via mail.

Terminsavgift
Faktura på terminsavgiften skickas ut via mail. Faktura för hösten kommer inom några veckor!

Sms-kontakt
Alla grupper har en gruppchatt där ledarna har kontakt med sina elever/elevernas föräldrar.

I chattgruppen kan alla medlemmar i gruppen se allas inlägg.
Vi har fått respons från några föräldrar som tycker det blir många inlägg.
Vi kikar på en lösning för att hur vi ska hantera detta framåt.

Vänta utanför och hämta i tid

Föräldrar för vara med i danslokalen första lektion men efter får de vänta utanför. Barnen blir lätt
okoncentrerade om föräldrar är med.

Tänk på att hämta barnen i tid då ledarna inte har möjlighet att sitta och vänta!

Pedagoger
Jennie Leander Lilja och Kajsa Lundahl jobbar båda två som danspedagoger på Vimmerby Kulturskola
och Vimmerby Gymnasium.

De coachar ungdomsstyrelsen och dansledarna med dansteknik, ledarskap mm.

Pedagogisk lek på lektionen
Den pedagogiska leken är viktig och är något som alla ledare för de mindre barnen mycket fokus på.

Arbetsgrupper

Ann informerade om arbetsgrupper som finns i föreningen. I de grupperna behövs vi föräldrar!

Det finns tre arbetsgrupper: Försäljning, städ och sponsring.

Är du intresserad av att hjälpa till är du varmt välkommen att höra av dig! Skicka ett mail till
ann@stegra.se



Julavslutning

Idrottshallen den 2-3 december 2017.

Genrep på lördagen och uppvisning på söndagen!

Vid protokollet

Kerstin Swahn
Sekreterare i Vimmerby Dansstudio


