FORVENTNINGER
Dette gjør jeg som ved KGB dans & ballett:
•
•
•
•
•
•

Lærer å danse etter beste evne.
Viser respekt for pedagogen og andre elever, opptrer konsentrert og har fokus på pedagogen i
timene. Forstår at jeg kan bli sendt ut fra timen dersom det motsatte skjer.
Møter presis til alle undervisningstimer. Forstår at jeg kan få beskjed om å ikke få være med hvis jeg
er mer enn 15 minutter forsinket inn i timen.
Forstår at dersom jeg mister for mye av undervisningen og ikke kan koreografien, kan læreren trekke
meg fra forestillingen.
Jeg vet at prating hører til utenfor dansesalen og at telefoner skal være på lydløs. Det er forbudt å ta
telefonen hvis den ringer og det er forbudt å filme/ta bilder i timen eller i garderobene.
Jeg skal sørge for å ha på riktig treningstøy og riktig hårfrisyre. Sjekk nettside og informasjonsbrev,
samt hør på pedagogen første timen iht. hva som er riktig tøy og hår. Dersom jeg møter opp til
undervisning gjentatte ganger uten korrekt treningstøy/hår kan læreren vise meg ut fra timen.

Foresatte til elever ved KGB dans & ballett forstår følgende:
•
•
•
•
•
•

KGB dans & ballett anstrenger seg for å holde et høyt nivå og krever innsats av sine elever
Eleven skal vise respekt for pedagogen og sine medelever.
Læreren kan bli nødt til å trekke eleven fra forestilling dersom fraværet blir for stort.
En elev kan bli utvist av timen om eleven gjentatte ganger møter uten treningstøy og riktig hårfrisyre
eller oppfører seg ufint i timen.
Foreldrene skal informere læreren dersom det foreligger spesielle forhold som kan påvirke elevens
innsats i undervisningen.
Foreldrene må påse at skolen til enhver tid har korrekt e-mail adresse, postadresse og telefonnummer
vi kan nå dere på.

KGB dans & ballett lover å:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilby danseundervisning på et høyt faglig nivå med dyktige og fagutdannede pedagoger.
Overholde det oppgitte antall undervisningsuker.
Gjennomføre forestillinger av høy kvalitet minst 1 gang i året hvor de fleste av elevene er involvert.
Ha betjente resepsjoner deler av semesteret og med behagelig venteområde for foreldre.
Gi personlig tilbakemeldinger til hver og en elev hvert semester.
Holde foreldrene informert om skolens aktiviteter.
Anstrenge seg for å skape et trygt, kreativt og hyggelig miljø.
Være serviceminded.
Anstrenge seg for å spre danseglede og være gode ambassadører for dans.
Lytte til foreldre og elever som kontakter oss med forslag, ideer, ros eller klager.

