
Rådgivning:
Det kan nogle gange være svært at finde ud af hvilket hold der passer til en.
Er man i tvivl, så kontakt os endelig for rådgivning. 
Hvis du har brug for en snak, så skriv dit nummer. Så ringer vi til dig hurtigst muligt.
Man kan til enhver tid skifte hold hvis et andet hold passer bedre til en.

Vores lærere har travlt når de underviser. Holdene starter hurtigt efter hinanden. 
Kniber det med at få svar på dine spørgsmål hos din lærer, så skriv til kontoret i stedet.
Vi kan altid kontaktes på: kba@balletskole.dk 

Sådan finder du os 
Find Hørsholmsgade 20, 2200 København N
Gå om I baggården og find opgang C
Gå ned af trapperne i opgang C, og ind ad døren til venstre.

Vi sørger for at vores dør altid står på klem.
Skulle du komme til en lukket dør, så er dørkoden:
*146146*.  (Altså stjerne først og sidst)

På skolen
Når du er indenfor, er det således at man stiller sine sko på skohylden til venstre i entreen.
Til højre i entreen, er der et omklædningsrum hvor man kan hænge jakker og klæde om.
Og så venter man i gangen til man bliver kaldt ind af sin lærer.

Forældre
Forældre må som udgangspunkt ikke være med inde i salene. 
Det kan nemlig forstyrre undervisningen. Undtagelsen er dog 
den første dag i sæsonen samt elever der er til prøvetime.
Forældre er meget velkomne til at vente i vores opholdsrum for 
enden af gangen. 

Ferie og lukkedage samt sæsonstart og slutdatoer:
På skolens hjemmeside kan man altid finde aktuelle datoer: 
www.balletskole.dk

Ansvar:
Husk altid at tage din taske/værdigenstande med ind i danse-
lokalet. Medbragte ting, tøj og værdigenstande er altid på eget 
ansvar. Skolen har ikke nogen forsikring der dækker tyveri.

Afbud:
Det er ikke nødvendigt at melde afbud hvis man er syg eller på 
anden måde forhindret i at deltage. Skal man på ferie, kan det 
dog være en god idé at informere ens lærer eller os på kontoret.

Bliver holdets lærer syg, forsøger vi altid at finde en vikar. 
Lykkes det ikke, vil vi sende SMS til det nummer som man har 
tilmeldt sig med. 
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Sygdom:
Det er selvfølgeligt vigtigt at vi passer på hinanden og bliver hjemme hvis man ikke føler 
sig helt rask. Vi følger de til enhver tid gældende anvisninger/krav fra det offentlige og vil 
melde ud, hvis der kommer nye regler.

Ændring i tilmelding:
Første gang du tilmelder dig et hold, modtager du en kvittering. På den står din personlige 
kode. For at ændre på din tilmelding skal du gå ind på hjemmesiden www.balletskole.dk 
og logge ind foroven med din mailadresse samt din kode.  
Når du er logget ind, kan du afmelde og tilmelde hold, og du kan ændre betalingsmåde og 
betalingskortoplysninger. 
Har du glemt din kode kan du anmode om ny kode i login menuen. 
For din sikkerhed, har skolen ikke adgang til din kode eller dit login. Har du mistet din ad-
gang, kan vi alene hjælpe med at annullere en tilmelding til et hold.

De bedste hilsner

Gudrun og Ole

Københavns Ballet Akademi
Hørsholmsgade 20
2200 København N

kba@balletskole.dk
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