



 

Och Hej alla föräldrar! 

Vi kommer ha en avslutning 1/6 eftermiddag/kväll på Subtopia. Den kommer att ske 
utomhus och med sin åldersgrupp. Det blir inte, som vanligt, en uppvisning och föräldrar/andra 
är inte välkomna.  
För att kunna planera inför denna vill vi gärna veta hur många som kommer delta. 
Därefter kommer ni att få en start- och sluttid och mer info om vad vi ska göra. 

Scenskolan Fejm förbinder sig till 12 tillfällen/termin. Denna termin har de flesta grupper 
genomfört 10 tillfällen, vissa 9, innan vi gick över till distansundervisning. Vi räknar inte 
distansundervisningen som lektioner och kommer därför med sista tillfället (avslutningen) inte 
riktigt nå upp till detta.  

Vi kommer därför erbjuda workshops v.26 på Subtopia. 
Vi kommer att ha workshops mellan kl.9.00-15.00 (två pass per dag) måndag-fredag. Det är helt 
gratis (och självklart fritt och frivilligt) att delta alla dagar. Dock kommer dagarna delas upp så att 
det finns en workshops för yngre och en för äldre per dag. Ingen lunch kommer att serveras, 
men frukt kommer att finnas. 
Vad vi kommer erbjuda dessa dagar kommer vi snart att gå ut med mer information om. Alla 
ämnen (sång, dans, teater och smink) kommer att erbjudas och alla Fejmare är välkomna på alla 

Hej alla Fejmare. 

Terminen börjar gå mot sitt slut, och den blev ju väldigt annorlunda! 

Vi har skickat ut 3 uppgifter till alla som vi hoppas har känts som ett bra alternativ till vår vanliga 
undervisning. Vi har njutit av alla videos som vi har fått tillbaka, ni är alla grymma! 

Och har man inte skickat in något klipp så gör inte det nåt, att göra det är fritt och frivilligt! 

Även om det var spännande för oss att prova på att göra lektioner på detta sätt, så har vi saknat att 
träffa, prata och kramas med er väldigt mycket. 

Därför vill vi gärna ha en sista träff, en avslutning där vi ses igen 1:a juni. Då får ni träffa er grupp 
och er ledare och sjunga, dansa, spela teater, äta och dricka gott. Vi kommer också prata lite om 

nästa termin och föreställningar. Vi kommer att ses utomhus på Subtopia. 

Vi ses snart!



ämnen. Även om ert barn vanligtvis endast går på t.ex. dans så är hen välkommen att delta på 
alla andra ämnens workshop också.  
Vi kommer förhålla oss till de rekommendationer som finns och inte vara för många på samma 
plats och vara en hel del ute. 

För att kunna planera veckan behöver vi ta upp anmälningar till veckan. Även om ni ännu inte vet 
exakt innehåll önskar vi ändå veta på ett ungefär och ber er därför svara om ni är intresserade av 
att delta.  
Man får också bjuda med en kompis dessa dagar, men då behöver hen också anmäla sig. 

Vi kommer därefter ha fullföljt denna termin förhoppningsvis till allas belåtenhet och hoppas att 
ni har förståelse för att den inte blev som planerat. Vill man diskutera terminen individuellt tar 
man kontakt med oss. 

Svara till FEJM: 

JA, mitt/mina barn kommer att delta i avslutningen 1/6 
NEJ, mitt/mina barn kommer inte att delta i avslutningen 1/6 

JA, mitt/mina barn är intresserad av att delta en eller flera dagar på workshops v.26. 
NEJ, mitt/mina barn kommer inte att delta på workshops v.26 

Med vänlig hälsning,  
Linn, Linn, Sherin, Lovisa & Matilda 

SCENSKOLAN FEJM 
070-2838113 
Scenskolan.fejm@abf.se


