
 

Hei, 

Da er det igjen tid for eksaminasjonsforberedelser for ballettelevene våre. Vi ballett pedagogene kommer derfor til å bruke 

de neste to ukene og tiden som har vært for å evaluere om du som elev er klar for en eksamen og hvilken type eksamen du 

burde ta.  Vi ønsker ikke å sende opp elever som vi ikke tror vil mestre det, da det er noen utgifter som er sure og betale om 

alt ikke skulle gå veien. Vi kommer derfor til å anbefale elevene den eksamen vi mener er rett for dem, og håper dere som 

foresatte kan stole på vår vurdering. Men samtidig ønsker vi at så mange som mulig vil følge eksamenstreningene ut. Slik at 

man kan bli med gruppen sin videre neste sesong.   

Eksamen er et ord som de fleste assosierer med noe negativt, men eksaminasjoner innenfor dans er alt annet enn dette. 

Man jobber konkret mot et mål og skaper ambisjoner for et barn. Barna sitter ofte igjen med mer selvtillit og en god 

selvmestringsfølelse. Eksamen gir også barna en konkret tilbakemelding på deres egne evner, noe som gjør det gøy å følge 

sin egen utvikling. I tilegg til dette er det en veldig intensiv prosess, som gjør det ekstremt lærerikt og utviklingskurven er 

bratt. Man får også mye individuell oppfølging og man jobber for å utvikle seg selv til den beste danseren man kan bli.  

I år vil vi tilby elevene 3 alternativer når det kommer til eksamen, enten tar man en elev eksamen, som er en intern 

eksamen på dansestudioet, eller R.A.D. sine class awards eller R.A.D. sin standard eksamen.   

ELEV EKSAMEN: Er en eksamen der man kan bestå eller ikke bestå graden. Dette er en form for eksamen der vi som ballett 

pedagoger vurderer elevene og man vil få en diplom av oss, ikke fra R.A.D. Dette er et godt alternativ for de litt usikre 

elevene som ikke ønsker å danse foran en fremmed, og en mulighet for de litt mer usikre og forsiktige til å følge gruppen 

videre neste sesong. 

CLASS AWARDS: Er en eksamen der man går inn som en klasse, man kan være flere på eksamen samtidig og læreren blir 

med inn. Man har også muligheten til å velge litt færre øvelser som gjør at det er mindre og huske på for elevene og noe av 

presset og nervene blir borte. 

STANDARD EKSAMEN: Da tar man eksamen i en gruppe på maks 4, man er inne alene med eksaminator(engelsk talende) og 

man gjør øvelsene og dansene man har øvd inn på forhand. Dette er en eksamen for de mest selvsikre kandidatene.   

Hva slag eksamen man blir tilbytt er opp til oss pedagogene og vi ber dere som foreldre ha forståelse for våre valg. 

Husk: Vi vil kun det beste for barnet deres og gjør alt vi kan for dem. 

 

Vi får ikke vite konkret dato før RAD vet hvor mange elever som skal opp til eksamen. Noen ganger er vi heldige og får 

eksaminasjonen på en helg, men det er ikke sikkert vi kan få til det i år, men vi håper det lar seg ordne. Hvis ikke er vår 

erfaring at skolen er meget positive til dette uansett. Angitt mulig datospenn i år på ballett eksamensperioden vil være i 

tidsrommet 21. mai -5.juni.  Den endelige datoen vil vi antagelig få rett før påske eller rett etter påske. 

 I hele mai pleier vi å ha intensiv periode. Da er vanlig dansesesong over men vi fortsetter med ballett treninger fremover.  

Det forventes at eleven deltar på alle treninger som blir satt opp om man skal ta en eksamen og at det prioriteres å trene til 

eksamen. Hvis man er vekk mer en fire treninger kan vi se oss nødt til å trekke elevene fra eksamen. Treningene blir 

selvfølgelig satt opp etter beste evne ut i fra hva som passer elevene og vil stort sett følge normal treningstid. Vi vil prøve å 

unngå å trene i helgene og helligdager. Mer info om dette vil komme nærmere.  

 

Eksaminasjonen foregår i Sandefjord på dansestudioet i byen. Det koster å ta eksamen, men det er verdt det. Jo lavere grad 

man tar jo billigere er regnestykket, dette pga. at lengden på eksamen varierer fra grad til grad. Prisen inkluderer avgiften til 

R.A.D., leie av pianist (kun intermediate), leie av uniform og mai trening med pedagog.  

Vi håper at flest mulig av elevene våres ønsker å gjennomføre en eksamen. Resultatene i fjor var veldig gode og det ble en 

kjempe positiv opplevelse for både store og små. Før man bestemmer seg for å ta eksamen er det viktig at man er 

inneforstått med at det vil bli en del treninger og mye pirk. Man må også øve mye på egenhånd. 

Om du ønsker å gjennomføre dette, må du fylle ut informasjonen på de neste arkene og levere svarslippen så snart som 

mulig i resepsjonen på Spotlight eller til din ballett pedagog. SISTE FRIST er fredag 9. februar! Innbetalingsfrist av 

eksamensavgiften er fredag 2. mars. Dere vil alle motta en faktura med beløpet med en gang svarslipp er levert og 

pedagogen har vurdert ferdig hvilken eksamen du skal ta. 

 

Under følger et regnestykke over ca. hvor mye eksamen vil koste for hver enkel grad. 

 

Med Vennlig Hilsen Pedagogene 

Maj, Jeanette, Marit & Kine  



Dette arket leveres tilbake til SPOTLIGHT innen fredag 9. februar: (Husk også å fylle ut baksiden av arket) 

 

Jeg……………………………………………………………………………………………………………(elevens navn) 

ønsker å ta eksamen i ………………………………………………………………………………(graden våren 2018) 

Elevens navn hun/han ønsker på diplomet:…………………………………………………………………………….. 

Elevenes fødselsdato:…………………………………………. 

 

Mine foresatte vet om dette og godkjenner min beslutning: 

 

--------------------------------------------------     ---------------------------------------- 

(Foresattes underskrift hvis under 18 år)   (foresattes telefonnummer) 

 

Jeg godkjenner med min underskrift som foresatt at min datter/sønn har valgt å ta eksamen våren 

2018. Vi er også inneforstått med at dette er en endelig avgjørelse og at denne påmeldingen er 

bindende. Jeg er også inneforstått med at avgiften for eksamen må betales innen fredag 2. mars. 

Dette vil vi motta en faktura på.  

 

GENERELLE OPPLYSNINGER VI MÅ VITE I FORHOLD TIL UNIFORMENE DE LÅNER AV OSS: 

Eleven draktstørrelse:…………………………………… 

Elevens sko størrelse:…………………………………….(karakter sko) 

 

Jeg har valgt og ta eksamen og lover derfor å jobbe hardt i timene og også på egenhand 

 

------------------------------------------------------------------ 

Elevens underskrift 

Ca. PRIS OVERSIKT PÅ EKSAMEN I R.A.D. VÅREN 2018: 

 

TRENINGSDATOER I MAI: 

På baksiden av dette arket finner du et skjema over datoer vi ønsker å sette opp ekstra treninger i mai måned. Det er veldig 

fint om dere fyller ut opplysningene under og setter kryss over klokkeslettet dere absolutt ikke kan trene på de ulike 

dagene. Viktig at dere kun stryker bort klokkeslettet dere er opptatt, slik at vi eventuelt kan sette opp en trening før eller 

etter en annen aktivitet. Vi kommer til å forholde oss til vanlig timeplan i utgangspunktet men må flytte noen pga. 

helligdager etc. Vi setter opp eksamenstreningene i gruppen du skal ta eksamen med etter hvert, slik at vi får jobbet veldig 

intensivt og individuelt. Har enkelte elever behov for mer trening, så prøver vi å sette opp det også. Om vi skulle være 

uheldig å måtte sette en trening en dag du absolutt ikke kan, beklager vi dette på forhånd. Men da er det mulig å ta igjen 

GRAD: AVGIFT 
CLASS 
AWARD: 

AVGIFT  
STANDARD 
EKSAMEN: 

AVGIFT 
ELEV 
EKSAMEN: 

MAI TRENING/ 
LENGRE 
SEMESTER: 

PIANIST/ 
CD 
OPERATØR: 

TOTALT: 

CA E EE 

CA E EE 

GRAD 1 520 kr 580 kr 50 kr 500 kr 50 kr 1070 1130 600 

GRAD 2 530 kr 600 kr 50 kr 500 kr 50 kr 1080 1150 600 

GRAD 3 585 kr 662 kr 50 kr 500 kr 50 kr 1135 1212 600 

GRAD 4 625 kr 700 kr 75 kr 500 kr 50 kr 1175 1250 625 

GRAD 5 665 kr 730 kr 75 kr 600 kr 50 kr 1315 1380 725 

GRAD 6 --- 798 kr 75 kr 700 kr 50 kr --- 1548 825 

GRAD 7 --- 825 kr 75 kr 700 kr 50 kr --- 1575 825 

INTERMEDIATE --- 1 100 kr 100 kr 700 kr 250 kr/50kr --- 2050 850 



timen med en annen gruppe om det lar seg gjøre. Vi prøver å unngå helger også, men noen ganger må vi benytte de og. 

Danseskolen vil være åpen nesten alle dager i mai, så det er bare å komme og trene på eget initiativ om man ønsker det. Vi 

anbefaler alle elever å komme er halvtime - time før ordinær treningstid i mai, slik at man kan gå igjennom korreksjoner fra 

forrige time før timen. Musikken til gradene vil være tilgjengelig i alle studioene. Vi anbefaler alle (f.o.m. grad 4) og også ha 

med en notatbok i ballett timene i mai prosessen. Av erfaring er det lurt å notere ned eventuelle korreksjoner. Kom alltid 

forberedt og i fullt treningsutstyr. Dvs. drakt, tights og håret oppsatt. 

JEG:…………………………………………………………………..GRAD:……………………………………………………………….. 

Kan IKKE trene: (Sett X i ruten der du absolutt ikke kan trene, så skal jeg etter beste evne prøve å ta hensyn til 

dine ønsker. Husk at ordinær dansetrening er ferdig innen den tid.) 

DATO DAG 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 

30. april MANDAG          

1.mai TIRSDAG          

2.mai ONSDAG          

3.mai TORSDAG          

4.mai FREDAG          

5.mai LØRDAG          

6. mai SØNDAG          

7.mai MANDAG          

8.mai TIRSDAG          

9. mai ONSDAG          

10.mai TORSDAG          

11.mai FREDAG          

12.mai LØRDAG          

13.mai SØNDAG          

14.mai MANDAG          

15.mai TIRSDAG          

16.mai ONSDAG      17. mai trening   

17.mai TORSDAG          

18.mai FREDAG          

19.mai LØRDAG          

20.mai SØNDAG          

21.mai MANDAG          

22.mai TIRSDAG          

23.mai ONSDAG          

24.mai TORSDAG          

25.mai FREDAG          

26.mai LØRDAG          

27.mai SØNDAG          

28.mai MANDAG          

29.mai TIRSDAG          

30.mai ONSDAG          

31.mai TORSDAG          

1.juni FREDAG          

2.juni LØRDAG          

3.juni SØNDAG          

 


