
TIMEPLAN SUMMERCAMP 2018 

 Tirsdag & Onsdag 

26. juni & 27. juni 

Torsdag & fredag  

28. juni & 29. juni 

Lørdag  

30. juni 
 Klokkeslett, studio/sted, stil og (lærer) Klokkeslett, studio/sted, stil og (lærer) Klokkeslett, opplegg og sted 

Barnegruppen  

(Anbefales opp 

til og med 12 

år.) 

09.00-10.00: Ute Oppvarming (Ragnhild/ Ina) 

10.30-12.00: Studio 2 Hip Hop (Kash Powel)  

12.00-13.00: Lunch+Luftetur 

13.00-14.00: Studio 2  Commercial Jazz (Gard 

Hjertås)  

14.00-14.30: Frukt 

14.30-15.30: Studio 3 Hip Hop (Linda Tran) 

15.30-16.30: Studio 1 Kosthold og 

skadeforebyggende (Nikita) 

09.00-10.00: Ute Oppvarming (Rebekka og Viktoria) 

10.30-11.30: Studio 2 Hip Hop (Wolfgang)  

11.30-12.00: Uttøying (Maria) 

12.00-13.00: Lunch+Luftetur 

13.00-14.00: Studio 2 House (Chriz Nypan) 

14.00-14.30: Frukt 

14.30-15.30: Studio 3 Commercial Jazz (Sylvi 

Fredriksen) 

15.30-16.30: Studio 1 Fellesdansen (Hedda) 

GJELDER ALLE: Oseberg eller Extend (dere får 

beskjed) 

10.00-10.30: Oppvarming  

10.30-11.30 Fellesdansen 

11.30-13.00: Gjennomgang av show  

13.00-14.00: Lunch 

14.00-16.30: Gjennomgang + generalprøve 

16.30: Dørene åpnes 

17.00-18.00: Show Oseberg 

Ungdom 

Commercial  

(Anbefales fra 

13 år og 

oppover.) 

09.00-10.30: Studio 2 Hip Hop (Kash Powel)  

10.30-11.30: Studio 1    Kosthold og 

skadeforebyggende (Nikita) 

11.30-13.00: Studio 3 Hip Hop (Linda Tran) 

13.00-14.00: Lunch 

14.00-15.30: Studio 2  Commercial Jazz 

(Mariama) 

15.30-16.30: Studio 3  Hip Hop (Kash Powel) 

09.00-10.30: Studio 2 Hip Hop (Wolfgang) 

10.30-11.30: Studio 1   Fellesdansen (Sondre) 

11.30-13.00: Studio 3 Hip Hop (Wolfgang) 

13.00-14.00: Lunch 

14.00-15.30: Studio 2 House (Chriz Nypan) 

15.30-16.30: Studio 3 Body Purcussio (Chriz Nypan) 

Samme timeplan for alle. Se over. 

Ungdom 

Tradisjonell  

(Anbefales fra 

13 år og 

oppover.) 

 

09.00-10.30: Studio 3 Moderne (Mariama) 

10.30-11.30: Studio 3 Jazz (Mariama) 

11.30-12.00: Lunch 

12.00-13.00: Studio 2 Jazz (Gard Hjertås) 

13.00-14.00: Studio 3 Girly style (Kash Powel)  

14.30-15.30: Studio 1   Kosthold og 

skadeforebyggende (Nikita)+ Frukt 

15.30-16.30: Studio 2 Jazz (Gard Hjertås)  

09.00-10.30: Studio 3 Ballett (Gard Hjertås) 

10.30-11.30: Studio 3 Jazz (Sylvi Fredriksen) 

11.30-12.00: Lunch 

12.00-13.00: Studio 2 Jazz (Sylvi Fredriksen) 

13.00-14.30: Studio 3 Jazz (Gard Hjertås)  

14.30-15.30: Studio 1 Fellesdansen (Maria)+ Frukt 

15.30-16.30: Studio 2 Moderne (Gard Hjertås) 

Samme timeplan for alle. Se over. 



REGLER OG VIKTIG INFORMASJON - SUMMER CAMP 2018 

 
1. Alle elever må krysse seg inn når de kommer på morgenen og ut når de går for kvelden. Liste henger på hvit dør i gangen. De som har betalt får et bånd rundt 

armen.  
2. Alle elever som er i barnegruppen (alle under 12 år): Det er fint om disse har på seg Extend genser når de er ute. Genser deles ut første dagen.   
3. Viktig om barnegruppen: Vi anbefaler barn opp til og med 12 år å være med i barnegruppen. Denne gruppen blir fulgt av Extend-lærere kontinuerlig og forklart hvor 

de skal, hva som skjer osv.  
4. Ingen elever under 13 år kan gå ut på dagtid uten tillatelse av foreldre. Har du glemt å ta med skiftelig beskjed kan vaktansvarlig ringe til en forelder eller en forelder 

ringe tlf. 33 36 77 78 (vaktansvarlig har telefon med seg hele tiden). Evt. kan foreldre/foresatt sende e-post til post@extend.as.  
5. Alle vakter har gul vest. Disse kan svare på spørsmål. Vakt ansvarlig på mandag til fredag er daglig leder Camilla Samuelsen Matre (direkte tlf. 480 04 842). 
6. Skulle det være noe kan du ringe tlf. 33 36 77 78 (overført til mobil) hele sommerleiruken, eller tlf. 480 04 842 (Camilla).  
7. Overnatting er kun for barn/ungdom som fyller 12 år i år i 2018 og eldre. Overnatting er kun fra tirsdag til onsdag. Camilla med andre voksne, lærere/instruktører 

mv. vil også overnatte på Extend. Voksne, lærere/instruktører fordeles i de forskjellige rommene og har ansvar og oversikt. NB: Alle som ønsker å overnatte må 
sende en mail til knut@extend.as i forkant.  

8. Gutter skal sove i Studio 1, jenter i Studio 2 og 3. Studio 3 er stillerom for de som vil legge seg tidlig. I studio 2 skrus musikk av kl. 10.00, lys slukkes kl. 23.00.  
9. De som overnatter må legge liggeunderlag/madrass, dyne/sovepose osv. i Studio 4 (3. etasje) når de kommer. Liggeunderlaget/madrass osv. må tas med hjem på 

torsdag. Lurt å merke liggeunderlag/madrasser, dyner osv.  
10. Elever som overnatter må gi beskjed om de skal ut å kjøpe mat eller lignende på kveldstid. Dette gjelder alle, uansett alder. Alle må være tilbake til kl. 21.00. 
11. Er det elever som ikke følger reglene, skaper problemer eller ikke følger instruks fra Extend/vaktansvarlig, vil foreldrene kontaktes. Eks: Om noen ikke er der når 

dørene skal låses om kvelden vil foreldre bli kontaktet. Om vi ikke får tak i foreldrene vil Politiet bli kontaktet og etterlysning sendt ut.   
12. Elever som er under 12 år og som ikke kan overnatte får være med på ettermiddagsaktiviteter hvis de vil (etter endt danseundervisning). Oppslag om hva som skjer 

hver kveld blir hengt opp i gangen på Extend.  
13. Alle må ha med vannflaske og være flinke til å drikke vann under treningene. Alle vil bli servert frokost og lunsj. Middag er kun for de som overnatter.  
14. Alle barn må ha med telefonnummer og navn på foreldrene i tilfelle det skulle være noe. Vårt elevregister kan være mangelfullt.  
15. Vi må ha beskjed om elever har allergier, skader, sykdommer e.l. F.eks. astma, diabetes osv. 
16. Det er viktig at alle hører på lærerne, instruktørene og vaktansvarlig slik at vi samme kan få til en uforglemmelig Summer Camp.  
17. Elevene trener på eget ansvar. Danseskolen har ikke forsikringsansvar hvis skader skulle oppstå /utenfor undervisning eller forestilling.  
18. Alle elever oppbevarer verdisaker, mobiltelefon, klær etc. på eget ansvar. Vi har skaper som kan låses med hengelås. Hengelås låner man mot kr 20,- i depositum i 

resepsjonen (kontakt en Extend-lærer med gul vest).  
19. Om du ikke tillater at Extend tar bilder av ditt barn til bruk i forbindelse med Extends profilering e.l. ønsker vi skriftlig beskjed eller mail til post@extend.as.  
20. Når vi har «luftetur» på barnegruppen går vi innom en butikk om noen av barna ønsker å kjøpe seg noe drikke, is eller lignende.  

21. Ta med godt humør og hvis respekt for hverandre😊 Mobbing og trakassering = Utestengelse fra Extend! 

mailto:knut@extend.as

