
 

Vinterbarn informasjon – smittevern plan Lillehammer 

Til alle foreldre og elever, 

Det er 3 uker igjen til Vinterbarn Danser i Maihaugsalen og vi håper at vi skal kunne gjennomføre alle 

forestillinger. Under følger både generell informasjon og en plan for smittevern, slik at alle skal kunne 

føle seg trygge. Planen følger de retningslinjer som FHI har kunngjort.  

Kostymeprøve: 

Vi ønsker at alle elever har på seg kostyme til øving i uke 48.  Gruppene som skal låne kostymer fra 

Dansesenteret vil får anledning til å prøve de i samme uke.  De fleste har fått med lånte kostymer 

hjem og andre grupper vil finner de lagt frem i garderoben sin til generalprøven.  Vi ber om at de ta 

med seg hjem disse kostymer slik at de har hver sin til forestilling.  Husk å legge igjen alle i 

garderoben etter siste forestilling. 

Generalprøver: 

Vi ber om at alle kommer til Maihaugen (artistinngangen) senest 15 minutter før oppsatt tid.  En 

ansatt vil møte dere i foajeen og peke dere til gruppens garderobe/oppholdsplass.  Gruppevakter på 

grupper t.o.m. 8.klasse vil møte elevene der.  Disse er innforstått med gjeldende retningslinjer. 

Foreldre til småbarn kan følge sine barn til garderobe dør, men får ikke lov til å gå inn.  Gruppevakter 

ta over ansvar. 

Gruppene blir hentet av en ansatt ned til scenen 5 minutter før oppsatt sceneprøvetid.  De vil bli fulgt 

opp til garderoben etterpå.  Når alle er klare til å dra hjem, tar gruppevakten hele gruppen med seg 

utenfor artistinngangen hvor foreldre kan hente barna sine. 

Forestilling: 

Alle bør komme ferdig sminket til teateret 20 min. før forestillingsstart.  Gruppevakter møter elever i 

garderoben.   

Alle grupper t.o.m. 7.klasse vil sitte på scenen hele forestilling.  Her vil hver gruppe utgjøre en kohort 

og det vil være god avstand mellom gruppene. Det er kun maks 5 grupper så dette bør gå fint. Når 

forestilling er ferdig, følger hver gruppevakt sine grupper tilbake til garderoben , en gruppe av 

gangen. Her vil elevene levere/ta av seg lånte kostymer. De beholder sin egen kostyme.  

Elevene tar på seg ytterklær og går opp til artistinngangen hvor foreldre kan hente utenfor inngangen  

når forestillingen er ferdig. Gjør gjerne avtale med eleven hvor dere skal møtes på forhånd.  

I år er det ikke mulig for elever å sitte sammen med publikum p.g.a. koronaregler.  Alle vil bli tatt vare 

på bak scenen fra de kommer til de blir hentet. 

Elever har dessverre ikke lov til å oppholde seg i selve teateret fra mellom forestillinger.  

 


