Dans på schemat på Lugnadalsskolan
Torsdag den 9 november 2006 i Säffle
Programmet Dans i skolan arrangerar en mötesplats på Lugnadalsskolan, F-år 3. Mötesplatsen
sker i samverkan med lärare på Lugnadalsskolan och Erika Modén från Mobila dansverkstaden,
Dans i Värmland.
Mötesplatsen vänder sig till dig som är verksam pedagog inom F-år 6. Under denna dag vill vi
att du ska få en inblick i hur Lugnadalsskolan arbetar för att lyfta in dansen i sin verksamhet
samt möjlighet att träffa andra lärare och samtala kring dans i skolan. Vi erbjuder även en
workshop för att ge dig redskap som du kan använda dig i ditt arbete med dans på din skola.

Program
Kl 09.00-09.15

Samling Lugnadalsskolan

Kl 09.20 -10.10

Danspass med år 2
Erika Modén, danskonstnär, har haft dansundervisning i år 2 under hösten. Vi får
se hur eleverna utvecklats inom dansen och hur Erika arbetar med barnen.

Kl 10.20-11.20

Samtal kring dans i skolan (Frukt)
Maria Vågemo, Dans i skolan, presenterar programmet Dans i skolan.
Lugnadalsskolan presenterar hur de arbetar med dans.
Erika Modén, danskonstnär, berättar om hur dansen kan förena kropp, intellekt
och lärande. Dansen är ett ursprungligt språk som bland annat bidrar till ökad
självkänsla, medvetenhet och kan fungera som ett redskap för inlärning.

Kl 11.30-12.20

Danspass med förskoleklass
Erika Modén har sin första danslektion med denna förskoleklass. Vi kan
förhoppningsvis delta i lektionen.

Kl 12.20-13.00

Lunch

Kl 13.00-14.00

Workshop – Dansens grunder
Erika Modén berättar om dansens byggstenar (kropp, rum, tid, kraft och relation)
och hur du kan använda dig av dessa när du arbetar med teman i din klass. Du
får med dig praktiska tips.

Kl 14.00-ca 15.00

Reflektioner från workshop och dagen

Välkommen med din anmälan senast den 30 oktober. Obs! Endast 30 platser. Mötesplatsen
är kostnadsfri. Anmälan skickas per e-post till maria.vagemo@adm.oru.se. Du kan även anmäla
dig per telefon. Se kontaktuppgifter nedan. Jag behöver dina kontaktuppgifter samt antal
personer som kommer från din skola. Jag undersöker möjlighet till samåkning. Hör av dig om du
har några frågor angående mötesplatsen.
Välkommen!
Maria Vågemo
Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan
Myndigheten för skolutveckling
Järnvägsgatan 6
652 25 Karlstad
Tfn 08-52 77 81 98
Mobil 070-692 81 98
E-post: maria.vagemo@adm.oru.se

