SEMINAR FOR DANSEPEDAGOGER
OG
DRIVERE AV PRIVATE BALLETTSKOLER
Fredag 22. september 15:00-21:15 for dansepedagoger og drivere av ballettskoler
Sted:
KGB dans & ballett, CC Vest kjøpesenter, Lilleakerveien 16. 5 min å gå fra Lysaker stasjon
Pris NODA medlem: 750,Pris ikke NODA medlem: 950,Påmelding: noda@noda.no
Program:
15:00

Velkommen og generell info fra ressursgruppen og
Noda. Vi fremmer ønske om en aktiv
pedagoggruppe i Noda, samt faglige grupper hvor vi kan
inspirere og løfte hverandre. Hvordan få til det best mulig for
dere?

15:30

Inspirasjonsklasse i barnedans 4-6 år. 2 x 20 minutter.
Undervises av Beate Devold og Giske Espeland.

16:30

Pizza

17:00

Eksternt foredrag av Susann Goksør Bjerkrheim ”Medarbeiderskap”.
Ved ballettskolene kan det være utfordrende å skape et godt og vitalt
arbeidsmiljø. Hver enkelt pedagog jobber alene i salen. Hvordan legge
grunnlaget for godt medarbeiderskap og samspill?
Susann Goksør Bjerkrheim er utdannet ved Norges Idrettshøyskole. Trener og
prestasjonscoach. Lang teamerfaring fra håndball i verdenstoppen. Har jobbet
som ferdighetsutvikler og relasjonstrener i Solid Utvikling siden 1999. Susann
har en meget god formidlingsevne og et engasjement som smitter på
deltagerne og resultatene uteblir ikke!

19:00

Liten pause med fruktservering.

19:15

Improvisasjon i jazzdans-klasser. Hvordan kan det gjøres både på nybegynnerog videregående nivå. Diskusjon og eksempler.
Her ønsker vi at alle stiller forberedt og gjerne er villig til å dele øvelser.

20:15

Inspirasjonsklasse i hip hop for barn ca. 6-8 år. Ca. 30 minutter.
Undervises av Monica Eileen Johnsen. Forklaringer og innspill i etterkant.

Lørdag 23. september 11:00-15:30 kun for drivere av ballettskoler.
Sted:
KGB dans & ballett, CC Vest kjøpesenter, Lilleakerveien 16. 5 min å gå fra Lysaker stasjon
Pris: Kostnadsfritt dersom skolen har betalt for 3 eller flere pedagoger på fredagens
opplegg. Ellers: 450,Påmelding: noda@noda
Program:
11:00

Velkommen. Generell informasjon og
oppsummering fra gårsdagen. Snakke litt rundt
medarbeiderskap og hvordan vi som ledere kan jobbe for å sikre et godt
arbeidsmiljø.

11:30

Budsjett for skolenes forestillingsvirksomhet.
Foredrag ved Kirre Arneberg.

Sist seminar delte alle sine måter å lønne pedagogene ifm.
forestillingsarbeide. Vi ønsker å formalisere satser/godtgjørelsene for
dette slik at Noda har felles veiledende takster for pedagogenes
forestillingsarbeide. Ledes av ressursgruppen.
13:00

Lunch

13:30

Stillingsstørrelser i administrasjonen av ballettskolene.
Hvordan er ballettskolenes administrasjon.
Hvilke stillinger er det og hvor store er de? Kartlegge.
Hva vil være en forsvarlig administrasjon for din bedrift.

14:30

Noda har endret sin anbefaling til selvstendig næringsdrivende vedr. tillegg for
sosiale utgifter fra 30 til 35 %. Snakke litt rundt det.
Har noen brukt kalkylene vi lærte om sist seminar? Erfaringer?
Annet diverse.

Ca. 15:30

Avslutte

