
Bli kjent med meg  

Din favoritt sang 2021 er: 

Hvem er din Danselærer?

Jeg har lyst til å bli bedre kjent med: 

Sticker Rating

Liker du å stå foran ved speilet eller  litt
bak i salen når du danser? Hvor lenge har du danset?

Danseklasse / lag :

Navn  Hvor gammel er du?        

Hvilken skole går du på  ?                  

Kan du rangere  

det du gleder deg mest 

til å gjøre på trening ?  6 er

superkult   og 1 helt grusomt. 

Hva er ditt mål med dansen?
 Hvor god vil du bii? .Erdu med g

for gøy eller vil du bli best. Du kan godt skrive

på baksiden hvis du har mye på hjertet. 

Er det noe spesielt du vil lære

denne sesongen ? 

Gruer du deg til noe?
 Fortell os gjerne. Du kan godt skrive på

baksiden om du har mye på hjertet.

Jeg liker ikke når noen..

Begynner du alene eller

kjenner du noen ? 

I så fall hvem?  

Jeg vil at min danselærer skal 
vite dette om meg:  

          Fødselsdatoen:  Klasse? 

Synes du det er lett å få nye

venner på Step Up, eller er

det litt vanskelig  

å bli kjent  

. 
Sett ring rundt svaret som 

passer deg 

Styrketrening

Tøye 

Overtøye 

Koreografi/danse

Teknikktrening

Over gulvet  

Jeg er  sjenert 
  

Jeg synes det er ok 
å få beskjed når jeg gjør feil  

 
  

Jeg er skravlete  
  

Jeg har lyst til å bli  ...........................................  når jeg blir stor                

Turn/ akro er gøy  

Jeg liker å egentrene

JA      LITT     NEI 

JA      LITT     NEI 

JA      LITT     NEI 

JA      LITT     NEI 

JA      LITT     NEI 

Du svarer bare på det du vil. Be gjerne om hjelp fra en voksne.
 Svarer du på spørsmål på baksiden av arket så skriv nummeret på spørsmålet  du besvrarer. 

 
Vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg. Hilsen Step Up Trener Team 

Hva  gleder du deg mest  til

å gjøre/ lære/oppleve  på

denne danseklassen.


