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Den här foldern är inget juridiskt dokument utan vill i generella och förenklade former 
beskriva verksamheten samt informera och förbereda dig för dina studier vid Performing 
Arts School. Det som juridisk styr verksamheten är våra styrdokument. 
 
STYRDOKUMENT 
Skolans verksamhet regleras av Förordningen om stöd för konst- och kulturutbild- 
ningar och vissa andra utbildningar (Svensk författningssamling 2013:871), och står under 
tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh). PAS:s verksamhet styrs dessutom av 
ett antal dokument, såsom utbildningsplan, kursplaner och olika policydokument, vilka 
alla finns tillgängliga på skolan. 
  
Utbildningsplan och kursplaner revideras löpande bl.a. utifrån utvärderingar som görs varje 
termin, vika skall godkännas av studeranderåd och ledningsgrupp samt i vissa fall även 
Myh. 
 
UTBILDNINGENS MÅL OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
Utbildningens mål är att utbilda medvetna och självständiga artister som är specia- 
liserade på att integrera sång, dans och teater till scenisk gestaltning. Utbildningen ska 
också ge dig de verktyg som är nödvändiga för att kunna verka inom, förnya och 
omforma en bred och föränderlig arbetsmarknad.  
 
Utbildningen ska bygga på en konstnärlig grund, beprövad erfarenhet och ett vet- 
enskapligt förhållningssätt och i alla led genomsyras av ett genusmedvetet och 
normkritiskt perspektiv.  
 
Ett av de mest grundläggande förhållningssätten på PAS är allas rätt till lika- 
behandling. PAS står för demokratiska värden där jämställdhet, etnisk och social 
mångfald ska råda. Diskriminering och kränkande särbehandling accepteras inte. 
Verksamheten och undervisningen skall bedrivas i former som ger möjlighet för var och 
en att utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar oberoende av kön, etnisk eller 
social bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, ålder eller sexuell läggning. 
 
 
 

SEQF KVALIFIKATIONSNIVÅ 61 
PAS är den första och hittills enda artistutbildning i Europa, utanför det 
offentliga utbildningssystemet som högskola och universitet, som har erhållit 
kvalifikationsnivå 6 inom ramen för SeQf/EQF (European Qualifications 
Framework). Detta innebär att en examen från PAS (Advanced Graduate 
Diploma in Performing Arts, level 6, 180 poäng ecvet) är en examen på samma 
nivå som en kandidatexamen eller kvalificerad yrkeshögskoleexamen.  
Se: https://www.seqf.se/sv/Sa-funkar-det/Kvalifikationer/Niva-6/ 
 
ANSÖKAN OM STUDIEMEDEL  
Om du är bosatt i Sverige och berättigad till studiemedel ansöker du hos CSN 
så här: 

● Gå in på CSN:s hemsida 
● Logga in med mobilt bank-id på Mina sidor 
● Ansök om studiemedel 
● Välj skolform: Konst och kulturutbildning/Kompletterande utbildning   
● Välj ort: Göteborg 
● Välj skola: Dans i Göteborg AB 
● Välj utbildning eller kurs: Performing Arts School (konst och 

kulturutbildning) 
● Välj aktuellt läsår. (det är smidigast att söka för hela året)  
● Välj omfattning: Heltid  
● Under Studierna avslutas fyller du i vilket år och vilken månad (juni) du 

beräknar vara helt klar med dina studier. CSN skickar då en 
påminnelse till dig när det är dags att söka studiemedel igen. Det gör 
de så länge som du skrivit att din utbildning pågår. 

                                                
1 EQF (European Qualification Framework) är en gemensam europeisk referensram och 
ett översättningssystem som knyter samman olika länders kvalifikationssystem. Det ska 
göra det lättare att läsa, förstå och jämföra kvalifikationer från olika länder och system. 
Kärnan i EQF är åtta referensnivåer. Varje nivå ska återge vilken kunskap, färdighet och 
kompetens en person ska ha uppnått för att få kvalifikationen – oberoende av hur den 
har uppnåtts. De åtta nivåerna spänner över hela skalan av kvalifikationer, från de mest 
grundläggande till den högsta nivån på akademisk och yrkesinriktad utbildning. Varje 
land som ställt sig bakom EQF, idag 38 länder, rekommenderas att utifrån EQF skapa ett 
nationellt kvalifikationsramverk, Myndigheten för yrkeshögskola samordnar SEQF i 
Sverige. 
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Efter ansökan om studiemedel och om CSN godkänner den ska du skicka in blanketten 
Studieförsäkran. Detta gör du under alla tre åren du går på PAS när höstterminen börjar för 
att intyga att du ska läsa så som det står i CSN-beslutet.  
 

● Du får blanketten från CSN med posten eller skriv ut den själv från Mina sidor.  
● Lämna den till kansliet i facket ”Till kontoret”  
● Den skrivs på och stämplas av skolans utbildningsanordnare. 
● När den är påskriven finns den att hämta i facket ”Till studenterna”  

 
Är det ditt andra eller tredje studieår på PAS behöver du även skicka in blanketten 
Redovisning av studieresultat för att intyga dina studieresultat från föregående läsår. 
 

● Du får blanketten från CSN med posten eller skriv ut den själv från Mina sidor.   
● Lämna den till kansliet i facket ”Till kontoret”  
● När den är påskriven finns den att hämta i facket ”Till studenterna”  
● Skicka blanketten till CSN. När de mottagit blanketten får du ett beslut. Då är det 

dags att lämna in din Studieförsäkran (se ovan för tillvägagångssätt).  
● Har du några frågor eller funderingar angående din ansökan, vänligen ring CSN på 

0771-276 000. 
 
 
För danska och finska studenter hänvisar vi till SU Styrelsen: http://www.su.dk, respektive 
FPA: https://www.kela.fi/web/sv/studiestod 
 
 
AVTAL FÖR RESERVATION AV UTBILDNINGSPLATS  
Du som har antagits som studerande till PAS eller redan är antagen och önskar behålla din 
plats till nästkommande år, måste underteckna ett avtal med utbildnings- 
anordnaren för att göra anspråk på din utbildningsplats. I avtalet garanterar utbild- 
ningsanordnaren en utbildningsplats till dig och du påtar dig de ekonomiska för- 
bindelser som följer med avtalet. 
 
För nyantagna ska avtalet inlämnas undertecknat i samband med antagnings- 
beskedet. För de som vill fortsätta årskurs två och tre ska avtalet inlämnas senast två 
veckor före inträdesproven för nästkommande utbildningsomgång. Anledningen till denna 
tidpunkt är att utbildningsanordnaren behöver veta antalet årsplatser som finns tillgängliga 
vid intagningsprovet till nästkommande utbildningsomgång.  

 
Om du inte lämnar in ett undertecknat avtal inom stipulerad tid anses du ha 
avstått från din utbildningsplats och din rätt till aktuell utbildningsplats upphör 
därmed.    
 
 
STUDIEAVBROTT OCH STUDIEUPPEHÅLL 
Om du önskar avbryta dina studier ska du anmäla detta skriftligt. Din rätt till 
aktuell utbildningsplats upphör därmed. Beslut om studieavbrott ska innefatta 
namn, personnummer samt studieomgång och undertecknas av båda parter 
med datum för avbrottet. 
 
Om du avviker från utbildningen utan att begära studieuppehåll eller 
studieavbrott ska utbildningsanordnaren dokumentera detta. Innan beslut om 
avbrott fattas kommer du att få möjlighet att yttra dig. Utbildningsanordnaren 
fattar själv beslut om studieavbrott enligt de regler som gäller för utbildningen.  
 
Om du vill göra ett studieuppehåll kan det beviljas om synnerliga skäl 
föreligger. Med synnerliga skäl avses sjukdom, graviditet, vård av barn eller 
annan anledning som utbildningsanordnaren bedömer som synnerliga skäl. 
Beslut om studieuppehåll beviljas efter särskild prövning av 
utbildningsanordnaren och regleras av §24a 1 och 2, svensk 
författningssamling 2013:871. Ansökan om studieuppehåll ska göras skriftligt 
med namn, personnummer, studieomgång samt skäl för ansökan. Beslut om 
beviljat studieuppehåll skall undertecknas av båda parter.  
 
HANTERING AV PERSONUPPGIFTER OCH GDPR 
PAS:s hantering av personuppgifter regleras enligt lag genom 
Dataskyddsförordningen, vilken gäller från den 25 maj 2018 och kallas även 
GDPR2. Förordningen gäller i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella 
regler. En av de grundläggande principerna inom integritetsskydd är så kallad 
uppgiftsminimering, vilket innebär att man inte ska samla in mer information än 
vad som är nödvändigt för det aktuella syftet och ändamålet med insamlingen 
och uppgifterna får heller inte sparas längre än nödvändigt. 
                                                
2Allmänna dataskyddsförordningen. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 2016/679, förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) 
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Utbildningsanordnaren ska vidare vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för 
att uppfylla kraven i Dataskyddsförordningen. Vad som är lämpliga åtgärder styrs av 
uppgiftens art, behandlingens omfattning och syfte samt den risk som individen utsätts för 
vid behandlingen. De registrerade har genom dataskyddsförordningen getts en rad olika 
rättigheter som syftar till att den registrerade ska kunna ha kontroll över vilka uppgifter som 
behandlas samt kunna invända mot sådan behandling. Dataskyddsförordningen kräver ditt 
samtycke till vilka personuppgifter utbildningsanordnaren har rätt att hantera i sina register. 
Som personuppgift räknas allt som har med dig som fysisk person att göra som namn, 
personnummer, postadress, mejladress, betyg, antagningspoäng, kursavgifter, 
examinationer, foton, videoupptagningar mm. 
 
Alla personuppgifter om dig sparas och hanteras i ett eget system (filemaker) på egen 
server och inte i en s.k. molntjänst. Uppgifterna om dig finns samlade i ett studentkort som 
är lösenordsskyddat med olika behörighetsnivåer. Högst behörighet har enbart 
skolledningen med s.k. rektorsbehörighet.  
 
Utöver detta använder utbildningsanordnaren Google drive för att delge dina exa- 
minationsresultat som delas med dig via ditt personliga gmailkonto, något samtliga 
studerande måste ha. Har du inte ett gmailkonto vill vi att du öppnar ett enligt denna mall: 
förnamnefternamnpas@gmail.com 
 
Vad ditt samtycke innebär:  

● Ditt samtycke innebär att skolan i ditt studentkort får spara namn, per- 
sonnummer, postadress, telefonnummer, e-mejladress, bild, hälsoförsäkran, 
(behörighetskrav) gymnasiebetyg (behörighetskrav), antagningspoäng, 
examinationsresultat och uppgifter om betald eller obetald kursavgift.  

● Ditt samtycke innebär att skolledning/utbildningsanordnare i studentkortet får 
göra anteckningar om individuella överenskommelser som t.ex. rehab- 
iliteringsplan, anpassad studiegång och/eller anpassad examination eller liknande 
som är viktiga för din utbildning och för en rättssäker uppföljning.  

● Ditt samtycke innebär att utbildningsanordnaren har rätt att föra klasslistor med 
kontaktuppgifter till alla studerande samt att hålla dessa tillgängliga för skolans 
studerande och personal. 

● Ditt samtycke innebär att utbildningsanordnaren får fotografera, filma och 
dokumentera skolans verksamhet avseende undervisning och examinationer.  

● Ditt samtycke innebär att undervisning, redovisningar och föreställningar får 
fotograferas och filmas för publicering i programblad, hemsida och sociala medier 
för information och i marknadsföringssyfte av skolan och de studerande.  

● Ditt samtycke innebär att utbildningsanordnarens sparade och 
publicerade bilder på dig under skolarbetet även gäller efter din 
avslutade utbildning. 

● Ditt samtycke innefattar också att dina kontaktuppgifter som 
postadress, telefonnummer och e-mejl sparas efter avslutad 
utbildning. Detta för att dels kunna nå dig för ev. auditions och 
jobbförfrågningar samt för att kunna följa upp dig och övriga 
studerande efter utbildningen. 

 
Om skolan blir ombedd av dig, sparar vi under din studiegång uppgifter om ev. 
allergier, mediciner och/eller instruktioner hur skolan skall agera vid ev. 
diagnostiserad sjukdom. Dessa uppgifter behandlas konfidentiellt. Ingen av 
skolans anställda har rätt att lämna ut några personuppgifter till andra än 
angivet ovan. 
 
Examinationsresultat lämnas personligt till dig genom ett delat dokument via 
Google drive till ditt personliga gmailkonto. Examinationsfilmer sparas minst ett 
år för möjlighet till överklagan.  
 
All fotografering och filmning skall alltid göras med största respekt för varje 
individ. Om minsta tvekan föreligger skall den som fotograferar be om den 
avbildades samtycke. Detta gäller även för de studerande och deras egen 
facebooksida, Instagram samt övriga sociala medier som på något sätt knyts 
till utbildningen och PAS.  
 
INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 
Skolan har standardiserade tillvägagångssätt (mötesplaner) för hur 
kommunikationen med de studerande sker, men har du frågor eller synpunkter 
på undervisningen - ta i första hand upp det direkt med undervisande lärare, 
den kursansvariga eller mentor, i andra hand med skolledningen. Har du några 
praktiska frågor kan du alltid vända dig till kansliet. 
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Mötesplan mellan studenter 
Klassråd    Årskursvis, en timme varje vecka. 
 
Mötesplan mellan skola och studenter 
Mentorer   Klassens två mentorer närvarar den inledande     

kvarten av klassrådet för att föra vidare infor- 
mation till kollegium och skolledning samt svara på 
frågor. 

 
Studeranderåd   En gång i månaden har studeranderepresen- 

tanter från varje årskurs och skolledning ett 
studeranderåd. Studeranderådet utser i samråd med 
skolledningen en representant från varje årskurs till 
ledningsgruppen (se nedan). Dessa är också 
kontaktpersoner för de studerande visavi Myh.  

 
Ledningsgrupp   Ledningsgruppen sammanträder minst fyra  

gånger år och består för närvarande av tolv ledamöter. 
Två från högskolan/universitet, två från yrkeslivet, två 
från lärarkollegiet, utbildningsledare, konstnärlig ledare 
PAS, vd för Dans i Göteborg AB samt tre 
studeranderepresentanter. 

 
På höstterminen ska varje årskurs välja två representanter (en ordinarie och en suppleant) 
till studeranderådet. Hittills har det varit så att dessa även sitter med i ledningsgruppen. 
Dock är det ledningsgruppen som utser ledamöterna. Representanterna är valda på ett år 
med möjlighet till omval. Val görs av respektive klass i början av september och därefter 
ska utbildningsledaren meddelas skriftligt. 
 
SCHEMA 
Utbildningen är 120 veckor och utgår från 40 timmars arbetsvecka varav upp till ca 22 
timmar är lärarledda. Övrig tid, ca 18 timmar består av eget arbete och övning. Den 
lärarledda tiden är inlagd i ett schema. Skolan använder Google Calendar.  Det går att 
prenumerera på annan kalender om du föredrar att ha schemat i t.ex. ICal, WeekCal eller 
annan typ av app. 
 
Eventuella schemaändringar inför kommande vecka görs torsdag eftermiddag och 

uppdateras då automatiskt i din kalender. Detta anslås också under fredagen 
på skolans anslagstavlor. Vid akuta förändringar som sjukdom, inställd lektion 
och liknande skickar skolan ut sms. 
 
UTBILDNINGENS INNEHÅLL 
Utbildningen är indelad i tre större ämnesområden: röst, skådespeleri och 
dans. Utöver indelningen finns det i utbildningen en progression där du först 
bygger upp kunskaper, färdigheter och kompetenser i de tre ämnesområdena 
var för sig, för att sedan med ökande grad av komplexitet fördjupa och 
integrera dessa till huvudämnet scenisk gestaltning. 
 
År 1  
Under det första året är utbildningen inriktad på teknisk grundträning inom de 
tre ämnesområdena röst, skådespeleri och dans. Redovisningar sker enbart för 
skolan.  
 
År 2 
Under det andra utbildningsåret kombineras ämnena gradvis för att slutligen 
integreras till en helhet bestående av alla tre ämnesområden. Från och med 
utbildningens fjärde termin sker en stor del av undervisningen i projektform och 
större vikt läggs vid din förmåga att arbeta i grupp med planering och 
utförande av dessa projekt. Vissa redovisningar av projekt sker för 
allmänheten. 
 
År 3 
Under tredje året specialiseras utbildningen huvudsakligen mot huvudämnet 
scenisk gestaltning, och merparten av undervisningen sker i projektform. Du 
övas även i att leda individer och grupper. Under våren gör du ett 
examensarbete i form av ett sceniskt projekt i grupp med tillhörande skriftlig 
uppgift. Projekten redovisas för allmänheten.  
 
KURSER, EXAMINATIONER OCH STUDIEGUIDER 
Utbildningen är uppdelad i kurser och delkurser vilka alla examineras på olika 
sätt. Varje examination ger ett visst antal poäng räknat i ecvet. Totalt ger 
utbildningen 180 poäng, vilket är 30 poäng per termin. För att erhålla examen 
krävs godkänt i samtliga kurser under alla terminer och därmed 100% av 
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möjliga poäng.  
 
För att bli uppflyttad till en högre årskurs måste du uppfylla de behörighetskrav som finns 
beskrivet i kursplanerna för termin 3 och 5.  
 
När du börjar en termin får du en studieguide, vilket är en detaljerad kursplanering som 
tydligt visar vad terminens olika kurser innehåller, hur de är upplagda med uppgifter och 
lektioner samt hur de skall examineras. I studieguiden anges också om kurserna är 
uppdelade i delkurser, när examinationer och omexaminationer sker och vilka som är 
examinatorer, medbedömare och kursansvariga. 
 
LIA (lära i arbetslivet) och praktik förekommer under hela utbildningen i olika former. Redan 
från första terminen finns LIA som valbara kurser för de som har godkänt resultat vid 
närmast föregående examination. Det innebär att du deltar i någon form av sceniskt arbete 
i samarbete med någon av skolans samarbetspartners. Dessa arbeten är oftast mindre 
uppgifter för att du skall få en kännedom av ditt kommande yrkesliv. Under årskurs två 
görs vissa examinationer som kan genomföras inför publik, som t.ex. Showprojektet, 
också då i samarbete med någon av våra samarbetspartners. I årskurs tre kan vissa 
erbjudas praktik på någon teater. För att detta skall vara genomförbart måste 1/ det i tid 
kunna sammanfalla med övrig undervisning och kunna valideras mot en motsvarande kurs 
på skolan, 2/ att den studerande har godkänt resultat i föregående examinationer. All ev. 
praktik som sker på en teater är avtalsreglerat mellan Teaterförbundet och Svensk 
scenkonst. 
 
Omexaminationer 
Utbildningsanordnaren tillhandahåller utöver ordinarie examinationstillfälle i varje kurs, två 
omexaminationer. Önskar du göra ytterligare omexamination ska ansökan om detta göras 
skriftligt till utbildningsanordnaren. Ansökan ska innehålla namn, personnummer samt 
vilken kurs (kurskod) examination som avses.  
 
Extra omexamination görs alltid individuellt. Vid examinationstillfället ska examinator och 
en medbedömare närvara. Extra examination får inte göras på ordinarie utbildningstid utan 
på särskilt avsatt tid. Vid extra omexamination svarar du själv för kostnaderna. 
Kostnaderna avser att täcka administrativa kostnader samt ersättning för examinatorer, då 
kostnaderna inte ska belasta skolans utbildningsbudget för övriga studerande.  
 
Beroende på examinationens omfattning rör sig kostnaden för innevarande läsår mellan 

1000 och 3000 kr. 
 
Anpassad examination  
Du kan på grund av synnerliga skäl erhålla anpassad examination utan extra 
kostnad. Som synnerliga skäl avses exempelvis långvarig skada och sjukdom 
som är styrkt med läkarintyg samt att en rehabiliteringsplan är upprättad 
tillsammans med utbildningsanordnaren. Du kan också få anpassad 
examination om andra synnerliga skäl anses föreligga såsom diagnostiserad 
dyslexi, då examinationen kan bli muntlig istället för skriftlig.  
 
Anpassad examination är kostnadsfri och beslut om anpassad examination 
kan endast fattas av utbildningsanordnaren.  
 
Överklagan  
Om du invänder mot bedömningen av en examination har du rätt att överklaga. 
Detta ska göras skriftligt senast 14 dagar efter att du haft möjlighet att ta del av 
examinationsresultatet. Överklagan ska ställas till utbildningsanordnaren med 
uppgifter om namn, personnummer och examination kurs (kurskod) samt en 
motivation för överklagandet. Examinator och medexaminator kommer då 
tillsammans med dig gå igenom den dokumentation som finns om 
examinationen. Om du fortfarande anser dig felbedömd kan du begära en 
omexamination utan extra kostnad och byte av examinator. Beslut om rätt till 
omexamination fattas av utbildningsanordnaren. Betyg efter en sådan 
omexamination kan inte överklagas. 
 
CSN och examinationer  
Skolan har rapportskyldighet om uppnådda studieresultat till CSN. Om du inte 
uppnår det förväntade studieresultatet kan inte utbildningsanordnaren skriva 
under den Studieförsäkran som du behöver för att få rätt till studiemedel. 
 
Vid sjukdom som riskerar att bli långvarig är det därför av största vikt att du 
uppsöker läkare för diagnos och läkarintyg. Med läkarintyg och en upprättad 
handlingsplan i samarbete med utbildningsanordnaren kan CSN göra en 
särskild bedömning.  
 
SÄKERHET OCH BRANDSKYDD 
Det är allas skyldighet att omgående påpeka brister som kan vara till fara för 
dig själv eller andra. Vidare är det viktigt att alla följer de säkerhetsanvisningar 
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som ges. Det gäller exempelvis anvisningar om lämplig klädsel och hantering av hala 
dansgolv (torka upp svett och utspillt vatten och undvik hudkrämer före danslektion då 
detta skapar hala fläckar) med mera.  
 
Det systematiska brandskyddsarbetet vid PAS innebär att vid varje läsårsstart skall 
följande gås igenom: Nödutgångar, placering av brandsläckare samt plan för utrymning 
och återsamling.  
 
Nötter, jordnötter och mandel kan utlösa svåra och ibland livshotande allergiska 
reaktioner. Därför råder förbud mot nötter och mandel i PAS:s lokaler. 
 
SJUKDOM, OLYCKSFALL OCH REHAB 
Alla studerande har en olycksfallsförsäkring som skolan tecknat som gäller under av skolan 
anordnade aktiviteter samt vid resa till och från dessa.  Om du har någon form av 
diagnostiserad sjukdom, allergi, skada eller funktionsvariation som påverkar skolarbetet är 
det viktigt att skolan känner till det så att vi vid behov kan hjälpa dig på bästa sätt. Är du i 
behov av medicinering är det lämpligt att du förvarar en reserv på kansliet och instruerar 
vår personal om vad vi skall göra om du blir akut sjuk. 
 
Om en allvarlig olycka inträffar eller om någon blir akut sjuk under skoltid, ska larm- 
centralen omgående kontaktas via 112. Därefter skall skolledningen kontaktas.  
 
För mindre skador finns en förbandslåda på kansliet. Elastiska bindor och knä- och 
vristskydd är något du själv bör införskaffa och ha i ditt skåp. Vi rekommenderar också att 
du köper en återanvändningsbar kyl- och värmepåse. Denna kan förvaras i en för 
ändamålet avsedd frys i studentköket.  
Det är lämpligt att du är mantalsskriven i Göteborg under din studietid vid PAS för att 
kunna få hjälp med skador och sjukdomar som inte betraktas som akuta. Om du 
mantalsskriver dig här kan du aktivt välja att lista dig på valfri vårdcentral. Studenter från 
annat EU-land har samma rätt till sjukvård i Sverige som i sitt hemland. Förutsättningen 
är att du har ett European health insurance card som du får genom ditt hemlands 
försäkringskassa. Detta skall du ta med dig tillsammans med giltig legitimation eller pass 
om du uppsöker sjukvård. 
 
Om du behöver hjälp av psykolog har skolan ett avtal med en KBT-psykolog som ger dig 
studeranderabatt. Psykologer eller kuratorer finns också på flera vårdcentraler. De 
erbjuder enbart korttidsbehandlingar  (fyra till fem besök), Det kan dock vara svårt att få 

akuttider.  
 
Skolan har samarbetsavtal med flera olika fysioterapeuter som osteopat 
Philip Bergman, som kommer att hålla några seminarier om anatomi, 
skadeprevention och självhjälp. Dessutom kommer han några gånger under 
varje termin till skolan och har kostnadsfri rådgivning. Utöver detta får du som 
student ett kraftigt reducerat pris vid besök på hans klinik. Skolan har också 
ett avtal med naprapat Johan Andersson, vilket innebär att du har ett 
rabatterat pris på hans behandlingar. Vid behov kan Johan slussa dig vidare 
till ortopedspecialist och rehabträning. Skolan har också ett samarbetsavtal 
med Idrotts Rehab som kan ge dig en tid, oftast samma dag, dock senast 
inom 48 timmar. Idrotts Rehab är anslutna till Landstinget och det är 
sjukvårdstaxa som gäller varför även frikort gäller om du har ett sådant. 
Anledningen till att vi har flera avtal med olika fysioterapeuter är för att kunna 
ge rätt behandling av olika typer av skador. 
 
NÄRVARO 
Det finns inget formellt krav på närvaro, men hög frånvaro innebär att du 
riskerar att inte uppnå kursmålen, eftersom du på lektionstid tränar på det du 
ska examineras i. PAS har därför höga förväntningar på att du skall närvara i 
alla delar av utbildningen eftersom många kursmoment och projekt görs i par 
och i grupp. Om du har hög frånvaro i ett grupparbete kan du stängas av från 
det arbetet för att istället göra ett alternativt arbete. Om du har en lättare 
skada eller sjukdom får du samråda med respektive lärare om du ändå skall 
närvara som åskådare.  
 
Om du avser att inte delta i undervisningen under en viss period ska du 
lämna in en skriftlig frånvaroanmälan. Denna blankett finns på kansliet. 
 
Om du stannar hemma på grund av sjukdom måste du anmäla det till kansliet 
varje dag före första lektionen, såvida du inte är sjukskriven en längre tid. 
Ring 031-701 66 80, och om ingen svarar så lämnar du ett meddelande där 
du anger namn, årskurs samt orsak. 
Du kan inte kräva kompensation för tid du inte varit i skolan. 
Det ges inga extra lektioner om du missat exempelvis en sånglektion. 
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Om du blir allvarligt skadad eller sjuk under en längre period och inte kan tillgodo- 
göra dig undervisningen ska du ordna ett sjukintyg från din läkare. Detta behöver du både 
för CSN och för att skolan ska kunna upprätta en handlings- och åtgärdsplan tillsammans 
med dig. 
 
KLÄDSEL 
Skolan tillämpar internationell klädkod i dansundervisningen. Detta för att pedagogerna 
ska kunna se att du arbetar rätt med din kropp, vilket är centralt för att du inte ska skada 
dig. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att på danslektionerna ha någon form av klockor, 
smycken eller piercingar. Bygelbehå eller bikinitopp, skall av säkerhetsskäl, inte användas 
under danslektionerna; istället rekommenderas sportbehå. Män skall undantagslöst 
använda suspensoar under danslektionerna.  
 
Använd inte lotion/fuktighetskräm på morgonen då det gör dansgolven mycket hala. 
Tvätta inte danskläder med sköljmedel av samma anledning. 

Ba 
Balett: 

                                                    Vita, svarta, rosa trikåer eller hotpants 
 Topp: svart eller vit 
 Balettskor med delad sula i tyg 
 Håret uppsatt i knut 

 
Jazz 

Jazz Tajta kläder: Hotpants, shorts eller trikåer 
 Topp: svart eller vit 
 Strumpor eller barfota 
 Håret uppsatt 

 
Stepp 

Stepp Kläder som jazzen 
 Steppskor - rekommenderad sko Bloch “Jason Samuel Smith” 

 
Street  

Street: 
Lösa kläder med stil 
  

Dräkter, trikåer, balettskor med mera kan du köpa till förmånligt pris via Dans- 
butiken i Göteborg. 
 
HYGIEN 
Eftersom vi arbetar kroppsnära med varandra i flera ämnen är mycket viktigt 
att du regelbundet tvättar dina träningskläder och har flera ombyten med dig. 
Använd deodorant. Du behöver också vara medveten om att starka dofter av 
både parfym och svett kan vara besvärande för andra.  
 
ANVISNINGAR FÖR SÅNG, RÖST OCH KÖR 
Vid dina lektioner i sång, röst och kör ska du ha tillgång till någon form av 
inspelningsmöjlighet, för att spela in stämmor, ackompanjemang och 
uppgifter med mera. Till sånglektionerna skall du dessutom ha med två 
exemplar av noterna, ett till dig och ett till pedagogen. Ha utöver detta alltid 
med dig papper och penna, helst blyertspenna när du arbetar med noter. 
 
ALLMÄN ORDNING 
I våra lokaler bedrivs utöver PAS en stor kvällsverksamhet: Dansforum. Det är 
därför viktigt att du håller ordning på dina saker så de inte försvinner. I 
omklädningsrummen finns låsbara skåp där du kan förvara dina saker och så 
även i skåprummet under konferensrummet. 
  
Du måste alltid återställa salen i det skick den var i när du kom dit. Ställ 
tillbaka stolar, notställ och liknande där du tog dem. Flytta inte pianon i 
onödan! Om du måste flytta på ett piano, gör det varsamt och lyft istället för 
att dra i det. Det är inte tillåtet att ha glasflaskor, mat, kaffe och liknande inne 
i lektionssalarna. 
 
KURSLITTERATUR 
Skolan har ett referensbibliotek i konferensrummet där kurslitteratur, noter 
samt vissa filmer finns att låna. Mycket av detta material är svårt att få tag på, 
så var noga med att skriva upp och återlämna det du lånat. Koden till skåpet 
är 779. Var noga med att låsa skåpet när du är färdig, så att inte obehöriga får 
tillgång till allt material.  
 
En del studiematerial, noter och kurslitteratur kommer att läggas upp på den 
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gemensamma Google driven för din klass.  
 
 
EXTRATRÄNING 
Genom ett samarbete med Dansforum, som är Nordens största dansskola får du som 
studerande vid PAS en unik möjlighet att kostnadsfritt, i mån av plats, följa valfria 
danskurser som anordnas kvällstid på Dansforum. Det finns över femtio (50) kurser i 
veckan att välja bland. Ibland leds kurserna av samma pedagog som du har i din dagliga 
träning, men du kan också träna tekniker och stilar som inte ingår i utbildningen. 
 
ARBETE OCH FÖRESTÄLLNINGAR UTANFÖR SKOLAN 
Att studera vid PAS kräver mycket tid av förberedelser, eget arbete och övning. 
Dessutom förutsätts det under vissa projekt att du kan medverka under vissa helger. Åta 
dig därför inga arbeten utanför skolan utan samråd med skolledningen. 
  
I överenskommelse med branschen skall studerande i årskurs ett och två inte gå på 
auditions. 

 
 

TILL SIST 
 

Vi som arbetar här är hängivna våra arbetsuppgifter och vår främsta uppgift är att finnas 
här för dig. Kontakta skolan om du har problem eller svårigheter med något. Du finner 
säkert någon, utöver klassens mentor, som du kan tala med inom ledningen eller bland 

pedagogerna. Kan vi inte själva hjälpa dig försöker vi slussa dig vidare till någon som kan. 
 

Vi hoppas att du skall trivas med oss och att vi får tre underbara år tillsammans! 
 

Ledning, lärare och personal vid 
Performing Arts School 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


