
Showdansskolan FLEX Vision och värdegrund 2014 
Denna plan gäller för alla elever, danspedagoger, gästlärare, dansföräldrar och administratörer på 
dansskolan. 
 
-Vi på dansskolan vill präglas av hög kvalitet på undervisningen. 
-Vi på dansskolan vill se allas positiva förmågor och lyfta fram dem i dansen. 
-Dansskolan ska präglas av gott ledarskap, delaktighet, öppenhet, jämställdhet och mångfald. 
-Dansskolans mål är att man kan ta till dansen som tillflyktsort där vi alla kan vara oss själva. 
-Dansskolan försöker på bästa sätt hjälpa de elever som har höga mål och vill sträva långt med sin 
dans. Dansskolan vill också vara en plats för de som vill att dansen ska vara en rolig hobby och 
fritidsintresse. 
 
Vi på dansskolan strävar efter att ALLA behandlas med respekt. Vi vill ha ett gott arbetsklimat där 
kreativiteten får flöda. Oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, ålder och 
könsöverskridande identitet eller uttryck skall alla på dansskolan behandlas med respekt. 
Dansskolan strävar efter jämställdhet mellan könen och strävar efter etnisk och social mångfald. 
Alla människors lika värde erkänns och dansskolan verkar mot rasism och främlingsfientlighet. 
 
Alla har vi olika förutsättningar och vi på dansskolan försöker se allas positiva förmågor och lyfta 
fram dem i dansen. 
Dansskolans verksamhet bedrivs i former som ger möjlighet för var och en att utvecklas utifrån sina 
personliga förutsättningar oberoende av ovidkommande hänsyn till kön, etnisk eller social 
bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, politiska åsikter, social status, ålder, utseende och 
sexuell läggning. 
 
Alla på dansskolan har ett gemensamt ansvar för att motverka diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling. 
 
All typ av mobbning motarbetas på dansskolan aktivt och fortgående. Danspedagoger/coacher 
försöker hålla ögon och öron öppna och ha en kontinuerlig kommunikation med eleverna om hur 
viktigt det är att alla känner sig trygga och att det är viktigt att alla känner att de är "med i gänget". 
Dansskolan strävar till att alla elever är goda kompisar. 
 
För allas välmående vill vi på dansskolan att ni föräldrar kontaktar oss om ert barn inte mår bra av 
olika orsaker. 
 
När det uppstått ett problem och vi blivit kontaktade eller om pedagogerna känner att en elev far illa 
fysiskt och/eller psykiskt arbetar dansskolan efter dessa principer: 
Samtal med den utsatte eller dennes förmyndare. Diskussion och överenskommelse med den 
utsatte eller dennes förmyndare om hur ärendet kommer hanteras, dvs. att ledningen eller någon 
utsedd kommer samtala med och lyssna på alla inblandade var för sig. Information kommer då 
också ges till dessa parter om de riktlinjer avseende diskriminering och mobbning/trakasserier som 
gäller på dansskolan. Målsättningen är i denna typ av situation att det hela i första hand ska lösas 
genom de samtal som genomförs med inblandade parter. 
Ärendet hålls aktivt tills man anser att problemet är löst och inte fortgår. 
Alla ärenden hanteras under sekretess och endast de inblandade och deras förmyndare blir 
involverade. 
Dansskolan gör en analys av orsakerna till det inträffade och försöker förebygga att samma 
situation uppstår igen. Danspedagogerna försöker följa med på lektionerna för att säkra detta. 
 
Om det finns oro för ätstörningar kommer detta att diskuteras med vårdnadshavare till eleven. 
Pedagogerna vill framgå med gott exempel när de gäller kost och levnadssätt. 
Denna plan kommer finnas uppe på FLEX hemsida www.dansflex.com tillgänglig för alla att läsa. 
Danspedagogerna kommer att bli informerade vid lärarmöten. 
 


