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INFO

PERSONAL

Teaterskolan DOT erbjuder grundläggande
konstundervisning i teaterkonst på svenska enligt den
allmänna lärokursen för barn och ungdomar i årskurs 1–9.
Ingen tidigare erfarenhet behövs för att studera hos oss.
Vi undervisar på tre platser i Helsingfors; Busholmen, Nordsjö
och Luckan. Teaterskolan upprätthålls av Föreningen för
Drama och Teater DOT r.f.

Verksamhetsledare-rektor
Anne Sandström
+358 45 3151150
rektor@teaterskolandot.fi

Den allmänna lärokursen i grundläggande
konstundervisning har en beräknad omfattning av
sammanlagt 500 timmar som består av 300 timmar
gemensamma studier och 200 timmar temastudier.
Undervisningen pågår regelbundet varje vecka under läsåret.
Läsåret börjar i augusti och avslutas i maj. Undervisning på
grundnivå som läger och kurser under skolornas lov erbjuds
också.

Projektkoordinator
Sanna Pietilä
+358 45 8991404
info@teaterskolandot.fi

LÄRARE
Irene Tuominen
+358 45 1224477
irene.tuominen(at)teaterskolandot.fi
Matilda Anttila
matilda.anttila@teaterskolandot.fi
Karolina Sveiby
Elias Edström

LÄSÅR 2021-2022
Hösttermin
Teaterskolans 2 års kalas
Föräldramöte för alla

23.8 – 19.11.2021
20.8
to 30.9. kl. 19.00

DOTs personal finns presenterad på vår hemsida
www.teaterskolandot.fi

Höstlovsläger

21-22.10 hos DOT

UNDERVISNINGSPLATSER

Vårtermin
Sportlovsläger
Våravslutning

17.1 – 30.4.2022
21. - 23.2
v. 17

DOT på Busholmen
Studio 2, ingång via Teater Viirus aula.
Medelhavsgatan 14, 00220 Helsingfors

Ingen undervisning:
Höstlov v.42
Sportlov v.8
Påsk: torsdag 14.4, fredag 15.4 och måndag
18.4.2022

Nordsjö lågstadieskola
Kling och Klang-salen
Fjärdstråket 6, 00980 Helsingfors
Lilla Luckan
2. våningen
Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors

INFORMATION
Studieguiden delas ut till alla elever vid terminens början.
Om en lektion av någon anledning måste inhiberas, skickas ett sms till föräldrarna (elever under 14 år)
eller till eleven. Det är därför viktigt att vi alltid har aktuella kontaktuppgifter till er.
Information delas också på skolans Facebooksida (Teaterskolan DOT) och på Instagram (@teaterskolandot).
Om aktuella händelser inom föreningen och teaterskolan informeras kontinuerligt via social media. Våra
hemsidor finns på adresserna www.teaterskolandot.fi och föreningens www.dotdot.fi.

FOTOGRAFERINGSTILLSTÅND
Teaterskolans verksamhet fotograferas regelbundet och dess bild - och videomaterial kan
användas på vår hemsida, i social media, i tryckt material (t.ex. programblad, affischer, flyers),
i utskick, pressmeddelanden samt i övriga former av marknadsföring och i presentation av vår
verksamhet. Därtill används materialet i rapportering samt arkiveras.
Användningen av bildmaterial är speciellt viktigt i informationen om föreställningarna.
Vi väljer noggrant det material som publiceras. Bilderna används eller överlåts inte för
kommersiella ändamål.

I samband med anmälningen till skolan har föräldrarna tillfrågats om lov att fotografera
eleven i ovannämnda sammanhang. Vår rektor Anne Sandström (rektor(at)teaterskolandot.fi) ger mer info gällande fototillstånd
och användning av materialet.

NÄR DU KOMMER TILL LEKTIONERNA

TERMINSAVGIFTEN

Teater som konstgren kräver närvaro och engagemang.
Speciellt då vi närmar oss en föreställning är det viktigt att
du är med.

Terminsavgiften betalas i samband med anmälan.
Anmälningen gäller hela läsåret 2021-2022 och är
bindande.
Vi reserverar platsen efter att första terminsavgiften
inkommit. För vårterminen skickas en separat faktura i
december. Fakturan sänds endast per e-post.
Om ni önskar betala avgiften i två rater, meddela detta
före terminens början, senast före sista
betalningsdagen på fakturan.
Max antal platser per grupp är 15 stycken. Om gruppen
redan har fyllts meddelar vi er detta. Vi ger syskonrabatt
10% per syskon. Skolan har två friplatser som kan
ansökas av Teaterskolans rektor.
Obs viktigt! Ifall eleven avbryter sina studier skall detta
anmälas till rektorn per e-post. Faktureringen av
terminsavgifter avbryts då meddelandet inkommit.
Terminsavgiften returneras endast mot läkarintyg.

Kom i tid till timmarna.
Sköt om din handhygien före och efter lektionen.
Delta endast om du är frisk och symptomfri
Om du är sjuk eller av annan orsak inte kan närvara vill vi
att du anmäler frånvaro till din lärare per sms.
Klä dig ändamålsenligt i kläder som du kan röra dig i.
Håll telefonen avstängd och i väskan på timmarna.
Inget tuggummi eller godis på timmarna.
En vattenflaska kan vara bra att ha med.

KANSLI
Föreningen för Drama Och Teater, DOT r.f.
Postadress: Medelhavsgatan 14 A,
00220 Helsingfors
Till DOT kommer man enkelt genom att ta
spårvagn 9 eller genom att ta metron till
Gräsviken och promenera ca 10 min.
Vårt kontor finns på 2 våningen i
Victoriakvarteret i det s.k. organisationscentret.
Porttelefon finns vid B-trappan, nummer 238.

OM HÄLSOTRYGGHET
Vi följer myndigheternas rekommendationer och
reagerar genast om situationen ändras. Vi önskar att vi
tillsammans gör verksamheten trygg för oss alla och att
vi kan fortsätta med närundervisning hela året!
Läs mer om hur vi beaktar hälsosäkerheten på
Teaterskolans hemsida under fliken Elevguide.

