Dans i skolan för alla!
En regional konferens i Skellefteå
10 november 2006
Daglig fysisk aktivitet och rörelse i skolan, en rättighet för alla. Dans i skolan skapar
möjligheterna. Konferensen vill främja kunskapsutveckling, ge inspiration och
erfarenhetsutbyte mellan elever, lärare, skolledare, danskonstnärer, beslutsfattare och övriga.
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Programmet Dans i skolan arrangerar en regional konferens i Skellefteå i samverkan med
Dans i Västerbotten och Skellefteå kommun.
Dans i skolan är ett nationellt utvecklingsprogram där Myndigheten för skolutveckling, Nationellt
centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF) och Statens kulturråd
samarbetar för att introducera dansen i skolan. Målet är att främja fysisk aktivitet genom att alla
barn får tillgång till dans som kunskapsområde och att genom dansen främja lärande.
Skellefteå kommun var först i landet med att starta dans i skolan under ledning av
danspedagog. I Skellefteå finns stora erfarenheter när det gäller barn, dans och lärande.
Genom att arrangera en regional DANS I SKOLAN konferens i Skellefteå vill vi lyfta fram den
kunskap som finns så att andra kommuner och skolor kan inspireras och få möjlighet till
erfarenhetsutbyte.

Program 10 november
Moderator: Cecilia Björklund Dahlgren, utvecklingsledare för Programmet Dans i skolan
09.30–10.00

Registrering/Kaffe

10.00–10.15

Välkomna!
Elisabeth Svennerstål-Jonsson, Förvaltningschef skol- och kulturkontoret
Skellefteå kommun

10.15–10.45

Dans i skolan för alla!
Dansens betydelse för barns utveckling och lärande. 			
Kroppsmedvetenhet, glädje, självkänsla, delaktighet och lärande.
Cecilia Björklund Dahlgren

10.45–11.00

Danspaus

11.00–12.00

Dans i skolan – Skellefteåmodellen
Mål för dans i skolan, Veronica Faxén, danspedagog
Organisationen av dans i skola verksamheten, Britt Marie Nyström, rektor
för kommunala musikskolan i Skellefteå
En skolklass visar hur dans i skolan kan gå till under ledning av Jessica
Hägglund, danslärare

12.00–12.45

Deltagarna bjuds på lunchsmörgåsar, frukt och dryck.

12.45–14.00

Workshops

1. Danssagor för förskoleklass och tidigare år
Ger dig som deltagare möjlighet att själv dansa och få inspiration till hur man arbetar
med danssagor tillsammans med barnen.
Anna Lindqvist, adjunkt lärarutbildningen i Umeå.
2.	Att skapa förutsättningar för dans i skolan
Ger dig som deltagare teoretisk och praktisk kunskap
Hur kan vi stärka dansen i skolan? Hur kan dans i skolan gå till?
Vi dansar också tillsammans. Cecilia Björklund Dahlgren
3. Dans på skolschemat i Skellefteå
Ger dig som deltagare möjlighet att inspireras av hur dans i skolan i Skellefteå
kommun kan gå till genom att dansa tillsammans med Katja Palmgren, danspedagog
Skellefteå kommunala musikskola
14.00–14.30

Från Bolidensbarnbalett till dans i skolan för alla
Danskonstnären Eva Dahlgren som på 70-talet startade dansen i
skolorna i Skellefteå berättar om konsten att skapa dans tillsammans
med barn. Hennes bok Barn, dans och skola som Skellefteå kommun ger
ut kommer också att presenteras.

Frukt och dryck serveras
14.30–15.00

Att förankra dansen i skolan
Vi lyfter fram möjligheter och svårigheter för att stärka dansen i skolan
Sammanfattning

15.00 		

Avslutning

Anmälningsblankett
Konferens: Dans i skolan för alla! Skellefteå, 10 november 2006
Sista anmälningsdag: 6/11 2006
Plats: Kommunala musikskolan i Skellefteå
Adress: Mullbergsvägen 1
Vägbeskrivning: Finner du på http://musikskolan.skelleftea.se/
Bekräftelse: skickas ut via e-post
Frågor: Om anmälan eller praktisk information kontakta Christina Degerström
Om innehållet kontakta Lena Messeter, Kulturrådet tel: 08-519 264 93
E-post: lena.messeter@kulturradet.se
Anmälan:
Christina Degerström, länsdanskonsulent Dans i Västerbotten
Scen för Dans, NorrlandsOperan
Operaplan 5, Box 360, 901 08 UMEÅ
Tel. 090-15 43 55, Fax 090-12 68 45, Mobil: 070-34 32 668
E-post: christina.degerstrom@norrlandsoperan.se

Deltagare
Namn:
E-post:

Telefonnr:

Befattning:

Arbetsplats:

Adress:
Postnr:

Postort:

Övriga upplysningar, t.ex. specialkost:

Välj en av följande workshop (sätt ett kryss i rutan):
1. ( ) Danssagor för förskoleklass och tidigare år
2. ( ) Att skapa förutsättningar för dans i skolan
3. ( ) Dans på skolschemat i Skellefteå

