
Hej. 

Med anledning av den ökade smittspridningen av Covid-19 har nya restriktioner trätt i kraft sedan 
föregående vecka. Vi har tagit föregående vecka på oss att fatta beslut om vad vi behöver göra för att 
minimera riskerna i vår verksamhet och kommit fram till att det vi hade planerat i nov/dec kommer inte att 
kunna genomföras på samma sätt. Vi har under veckan pratat med era barn om vad vi kan och vad de vill 
göra istället. 

Vi kommer att fortsätta ha verksamhet på plats i Subtopia. Detta går i linje med rekommendationer från 
FHM och Botkyrka Kommun, då våra deltagare är födda efter 2005 och våra grupper är ganska små med 
god möjlighet att hålla avstånd. Det är upp till var och en att ta ställning till huruvida man väljer att delta 
under denna period, vi har full förståelse för de som väljer att avvakta. För att underlätta vår planering ber vi 
er att meddela om ni är sjuka, förkylda, eller väljer att avsluta terminen tillfälligt. 

Föreställningen "Cikoria" planeras genomföras i vår. Datum som ni tidigare fått för repetition och 
föreställningar är inte längre aktuella. Vissa grupper kommer spela in lite material, vissa grupper repar 
vidare tills våren. Detta är beslut som tagits i samråd med eleverna.   

Elever som går på: 
Sång måndagar 19.00-19.45 kommer inte spela in. 
Sång måndagar 17.30-18.15 spelar in sitt material på lektionstid v.49 OCH torsdag 3/12 kl.18.15-19.00   
Teater måndagar 17.30-19.00 kommer inte spela in. 
Teater tisdagar 17.30-19.00  kommer spela in sitt material under lektionstid v.47-49. 
Dans spelar in sitt material under lektionstid v.49. 
Smink kommer göra en virtuell showcase av sminkningar de gjort under terminen. 

Det kan hända att vi använder andra lokaler i Subtopia, isåfall meddelas ni i god tid. 

Sista lektionen för terminen blir v.50. Denna lektion blir mestadels en mysig fikastund. 

För de grupper som tagit beslut om inspelning ber vi er fylla bifogad lapp och lämna till oss. Det går också 
bra att skicka godkännande via mejl. Glöm inte att ange elevens för- och efternamn.  Barnen vill gärna 
lägga ut filmen på sociala medier, eller åtminstone få visa er. Om vi lägger ut detta kan vi göra det öppet för 
alla eller som en olistad film. Det betyder att endast alla i gruppen får en länk och kan se filmen. Då vi inte 
fått meddelande från någon om att inte delta i föreställningen förutsätter vi att vi åtminstone kan filma och 
dela i gruppen då det blir samma resultat som vid en öppen förställning. Vi ber därför att ni svarar, även om 
ni tidigare lämnat godkännande/eller ej på GDPR. 
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