
Referat fra foreldre og informasjonsmøte 08.09.2019. 
Møteholder: Kine Meum/Tilstede: ca 40 foresatte/Referent: Annika Benjaminsen 

 

Følgende punkter ble tatt opp: 

 

SPOTLIGHT GENERELT: 

• Kort om historien vår. 

• Startet opp høsten 2010 

• Går inn i jubileumsår 2020 

• Har i dag 560 elever, 5 studioer og 21 ansatte. 

• Hvorfor vi er et AS 

• Spotlight -Et sted å bli sett A/S, hva legger vi i det navnet 

• Ønsker vi vekst? 

• Fra å gjøre alt manuelt til en digital fremtid 

• Vår tredjepart samarbeidspartner Icapire 

GENNERELL INFORMASJON OM VÅRE ANSATTE: 

• 8 pedagoger med utdannelse i PPU, Vaganova, Graham, R.A.D. og I.S.T.D 

• 10 instruktører i alderen 17-24 år 

• 3 assistenter, 1 kontormedarbeider,1 vaskedame og innleide instruktører til workshops og 

summercamp fra inn- og utlandet 

HVA VI ER STOLTE AV: 

• Et sterkt faglig miljø for dans 

• Tett oppfølging av elever 

• Et trygt miljø for barn og unge som mange beskriver som sitt andre hjem 

• Mange arenaer for å vise frem dansegleden sin på 

• Utviklingen av dansestudioet over så kort tid 

• Utviklingen av elevene våre 

• Kompaniene våre 

• Produksjonene våre 

• Det sosiale på kryss og tvers 

• Gulvene våre, spesial konstruerte svikt gulv 



 

HVA VI ER MINDRE STOLTE AV: 

• Informasjonsflyten tidligere år 

• To fasiliteter 

• Oppdatert nettside og sosiale medier kontinuerlig 

• Noen instruktør prestasjoner tidligere 

• Ventilasjonen begge steder fungerer ikke optimalt 

• At instruktører skiller bedre elever og kollegaer 

• Noen ting dere mener har forbedringspotensialet? 

 

(se års hjulet for en detaljert oversikt) 

FORESTILLING ELLER EI? 

• Hjertnes eller ikke? 

• Kostymer? 

• Filming av forestilling? Hvordan vil dere ha det? 

• De yngste elevene våre? Skal de være med eller ikke? 

• Dele opp for vi er mange? 

• Billettpriser? 

• Eventuell hvordan løse avslutninger for teknikk halvåret? 

• Begrensninger på antall kurs kommer fra og med neste år. 

  



 

UNDER FORESTILLINGER: 

 

 

 

 

 



 

ØKONOMI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle driftsutgifter ble gjort rede for og det ble henvist til skaffelister og Brønnøysund registeret om 

man ønsket mer informasjon utover det. Vårt regnskap er tilgjengelig. 

Vi gjorde alle oppmerksom på at vi ikke har noe å skjule selv om vi er et A/S. Lønnings posten er vår 

høyeste driftsutgift, så kommer husleien, deretter kommer leie av Hjertnes 2 ganger i året. Har du 

spørsmål vedrørende regnskapet ta kontakt. 

 

 

 

 

Kilde: Brønnøysundregisteret. 



 

GENERELL INFORMASJON TIL SLUTT: 

Parkering, Vi vet det kan være vanskelig å finne plass av og til i byen, men vær heller tålmodig enn å 

skape utrygge situasjoner. IKKE slipp av og hent rett utenfor døren vår. Plan for fremtiden er å få 

byttet om inngangen til baksiden, men dette må godkjennes fra flere hold og er en kostbar affære. 

Foreldre inn på timen er vi stort sett imot, dette er fordi barna blir mer ukonsentrert og forvirret. 

Men alder modenhet og spesielle grunner tas hensyn til, men snakk da med Instruktøren 

Bilder og videodeling, Ikke film å legg ut om du ikke er sikker på at dette er greit for elevene du 

filmer.. Dette gjelder både elever og foreldre. Snakk hjemme om dette. 

Sikkerhet og verdisaker: Det har blitt stjålet hos oss, heldigvis ikke mye, men vær så snill snakk med 

barna om dette og at de må låse inn verdisaker (vi har skap med nøkkel som kan lånes i 

resepsjonen) Blir man tatt i å stjele blir dette anmeldt. 

Mobbing. Dette er noe vi slår hardt ned på. Samtale med eleven, foreldre og ev utestengelse om 

det må til. 

Forsikringer, skader som oppstår ved uhell dekkes ikke. Sørg for at barna deres er forsikret privat. 

Telefon/mail tid. Vi svarer helst på mail, og svarer så fort vi kan, Vi vil vurdere å ha telefontid, men 

foreløpig er arbeidsdagene veldig oppdelt, koreografering, møter og arbeid utenfor kontor gjør at vi 

ikke er tilgjengelig her veldig ofte. Men i tiden 16-21 (mandag-torsdag) har vi resepsjonist som stort 

sett kan ta tlf. (fredag 16-18) 

Hvor blir beskjeder gitt? Facebook, instagram, nettside, infotavle, mail, sms, tlf. 

Spotlighttøy bestilles inn ca to ganger i året. Dette legges ofte ut på facebook og ved resepsjonen 

men her skal vi bli flinkere å sende ut på mail. Samme gjelder besøk av dansebutikken dans og 

fritid. 

Noen ganger må vi avlyse timer, dette fordi det er for få påmeldte eller at enkelttimer må flyttes 

pga. av sykdom hos instruktøren, men her er de veldig flinke til å vikariere for hverandre. 

Noen ganger må vi også flytte timer, dette er fordi det kan være bytte av instruktør eller timeplan 

som ikke går opp slik man tenkte. 

Påmeldinger skjer nå via vår nye nettportal i icapire. Altså via vår nettside på spotlight.no 

 



 

Avmeldinger må skje via mail eller skriftlig i resepsjonen vår. Dette skal skje etter første uke med 

dans, hvis ikke må hele beløpet betales. Dette er fordi vi opplever at mange spekulerer og 

shopper/prøver timer og holder plassen unødig. Veldig få ønsker å overta en plass ut i sesongen. 

Fottøy. Viktig med riktig fottøy. Snakk med instruktøren om du er usikker på hva som er riktig for 

timen du skal på. 

Faktura fås nå på mail. Bruk kid nr. Vi ønsker ikke lenger betaling i resepsjonen, men har mulighet 

til det om det er nødvendig. Gi beskjed om du ikke mottar faktura, og sjekk også ev søppelpost. Gi 

beskjed ved problemer med betaling, vi kan både utsette og dele opp men snakk med oss☺ Vi tar 

også i mot opplevelseskort som er en støtteordning fra kommunen for opplevelser til familier med 

dårlig økonomi. 

TIMEPLANEN: 

Det er alltid en kabal som er vanskelig å få til å gå opp. Og vi forstår at timene kl 16 kan være 

vanskelig men noen må ha denne tiden også, men vi prøver å bytte på hvem som har dette 

tidspunktet. 

 

Det vi må ta hensyn til når timeplanen legges er: 

ALDER 

STUDIOER.     

NIVÅ.           

TIDSPUNKT 

INSTRUKTØRER (SOM OGSÅ DANSER SELV) 

TO FORSKJELLIGE STEDER 

TIDSPUNKT 

ELEVER SOM DANSER MYE 

ØKONOMI 

 

 



 

PUNKTER DISKUTERT ILA MØTET: 

Da temaet ang forestilling eller ei ble tatt opp var det klart at de fleste til stede ønsket å fortsette 

med forestillinger og at disse forestillingene skal være på Hjertnes. Her tar spotlight gjerne i mot 

flere synspunkter.  

Det ble tatt opp at Den klassiske og kommersielle forestillingen burde støtte hverandre altså gå på 

hverandres forestillinger. 

Det var en positivitet til å bruke Symfoniorkesteret til den klassiske oppsetningen. 

Det ble oppfordret til å lage en foreldregruppe for både den klassiske og den kommersielle 

oppsetningen og til kostymer trengs det foreldre til å sy.  

Oppfordrer dere derfor til å sende mail til oss og si hva du kan bidra med.:-)  

Da det ble tatt opp temaet filming kom også et nytt forslag med minnepenn. 

Det ble tatt opp om de minste elevene 3-10 år skulle være med på forestillingen eller ev ha sin egen 

avslutning, her var det delte meninger. 

Det ble tatt opp at det må komme ut klar beskjed om hvor vaktene skal møte opp.  

Det ble tatt opp at man kunne ha fått en tlf.-liste for bytting av vakter seg imellom, men pga. av 

personvern er dette vanskelig, men vi kan legge til en huk ved innlogging på Nettportalen som 

tillater dette ved neste semester. 

Det ble etterlyst mer info om danseutstyr og spotlight skal legge ut et par linker til dansebutikker og 

nettsteder. 

Det kom forslag om bytteringer av treningsklær og her kan også facebooksiden til spotlight brukes. 

Det ble tatt opp to fasiliteter/ vil vi ha vekst, beliggenheten, og her var det delte meninger om 

sentrum var best eller om det kan ligge utenfor bykjernen. 

Det ble etterspurt klarere beskjeder fra instruktør på barnedans om foreldrene får sitte inne i studio 

eller ikke, og når de ev skulle gå ut. 

Det ble tatt opp at vi har to facebooksider og at dette er forvirrende. En gruppe og en side. 

Det kom et ønske om at instruktørene skulle være mer åpne inkluderende og mer tilgjengelig for å 

svare på spørsmål. 



 

Det kom et ønske om en workshop i desember da dette er en mnd. uten dans for de fleste. 

Spørsmål om datoer for forestilling. 23/24 nov er det Coppelia 

Og 25/26 april er det Ronja Røverdatter. 

 

 

 


