
Toivottavasti tanssiopiston etäopetus on käynnistynyt hyvin myös kodin näkökulmasta. Otamme 
mielellämme vastaa palautetta sen toimivuudesta.  
Muistutamme edelleen, että tanssin ja sirkuksen etäopetuksen ei ole tarkoitus olla rasite, vaan 
lisätä hyvinvointia. 
Suomen hallitus on 30.3.2020 päättänyt jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi 
ja riskiryhmien suojelemiseksi. 
Opetuksen ja koulutuksen rajoituksia jatketaan kuukaudella 13. toukokuuta saakka, myös taiteen 
perusopetuksessa. 
Etäopetus jatkuu Loviisan Tanssiopistossa poikkeusjärjestelynä näillä näkymin kauden loppuun 
saakka.  
Kokoontumisrajoituksista johtuen tanssiopiston kevätnäytös perutaan ja se siirretään 
pidettäväksi syyskauden loppuun. 
Kevätkauden päätöstä juhlistamme nettitapahtumalla 17.5. Tiedotamme tästä lisää pääsiäisen 
jälkeen. 
Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja tiedotamme mahdollisista muutoksista.  
Tiedotamme lisäksi kevään kuluessa muista lukuvuoden päättymiseen liittyvistä asioista. 
Oppilaat ja perheet löytävät ajankohtaiset tiedotteet tanssiopiston kotisivuilta 
www.loviisantanssiopisto.fi ja facebookista. 
 
Terveyttä ja positiivista mieltä kaikille !    
              
Yhteydenotot tarvittaessa: 
Kati Kivilahti-Fagerudd, rehtori ;   kati@loviisantanssiopisto.fi;  +358 50 5921393 
 
 
Vi hoppas att ni där hemma tycker att Dansinstitutets distansundervisning kommit bra igång. Vi 
tar gärna emot feedback om hur det fungerar  
Det är kanske ännu skäl att påminna om att distansundervisningen inte skall orsaka stress, utan 
öka välmåendet.  
Finlands regering har den 30.3.2020 beslutat att fortsätta åtgärderna för att hindra spridandet 
av Coronaviruset och därmed skydda riskgrupperna. 
Begränsningarna gällande skolor och läroanstalter förlängs med en månad fram till den 13. maj, 
detta gäller även den grundläggande konstundervisningen. Distansundervisningen fortsätter 
alltså enligt nuvarande anvisningar fram till slutet av vårterminen. 
På grund av begränsningarna av offentliga sammankomster måste Dansinstitutets 
våruppvisning avbokas och flyttas till slutet av höstterminen.   
Våravslutningen i år firas istället med ett online-evenemang den 17.5. Vi informerar mer om 
detta efter påsken. 
Vi följer aktivt med situationen och meddelar om eventuella förändringar. Vi informerar även 
under våren om övriga  arrangemang gällande läsårets slut. Elever och lärare hittar aktuell 
information på Dansinstitutets hemsida. www.loviisantanssiopisto.fi och på facebook. 
Önskar er hälsa och ett positivt sinne! 
 
Vid behov ta kontakt med  
Kati Kivilahti-Fagerudd, rektor;  kati@loviisantanssiopisto.fi; +358 50 5921393 
 


