INSPIRATIONSDAG - DANS I SKOLAN
13 september 2007

Andersbergskolan är en av sex skolor i landet som fått pris i årets Utmaning – Dans i skolan
från NCFF (Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och unga). Denna skola
har i många år arbetat kontinuerligt och medvetet med dans.
Kom till Andersbergskolan och ta del av idrottsläraren Helena Kihlberg Bystedts erfarenhet
av arbete med dans i skolan.
Dessutom kommer danskonsulenten i Halmstad att berätta om sin verksamhet, det blir
praktiska workshops, Kulturskolan berättar om sin integrerade verksamhet på skolor i
Halmstadområdet och det blir utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte.
Inspirationsdagen vänder sig till skolledare, fritidsledare och lärare som arbetar
inom förskoleklass–år 6 med intresse för hur ni kan utveckla skolans arbete med dans.
Vi ser gärna att ni kommer flera deltagare från samma skola.
Tid

Torsdag 13 september 2007 klockan 9.00-15.30

Plats

Andersbergsskolan i Halmstad, samling vid idrottssalen

Pris

ingen kostnad

Anmälan

till vicky.sverkerson@halland.net senast 27 augusti. Max deltagare är 35 så
först till kvarn gäller. Vi behöver dina kontaktuppgifter samt antal deltagare från
din skola. Deltagarlista och bekräftelse på din anmälan skickas ut per e-post.

Frågor

Hör av dig om du har några frågor angående inspirationsdagen till:

Vicky Sverkerson
Danskonsulent i Halland
035- 212911, 0705-37 56 65,
vicky.sverkerson@halland.net

Helena Kihlberg Bystedt
Idrottslärare på Andersbergsskolan
035-17 72 01, 070-575 33 63
helena.kihlberg@utb.halmstad.se

Välkommen!
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Britt Ramsten
Regional kontaktperson för programmet
Dans i skolan
031-61 29 32, 070-509 11 36
britt.ramsten@stadshuset.goteborg.se

PROGRAM
9.00-10.00

SAMLING
Kaffe
Presentation av nationella programmet Dans i skolan av Britt Ramsten
Dans i Halland presenteras av Vicky Sverkerson, danskonsulent
Danspedagogen Hugo Tham talar om dansens kvalitéer och uttryck, vad är
dans?
Helena Kihlberg Bystedt presenterar sitt arbete

10.00-11.00

DANS FÖR HÄLSA OCH GOD KAMRATSKAP
Helena Kihlberg Bystedt och elever från år 4 och 5 visar exempel på hur en
lektion kan gå till

11.00-12.00

WORKSHOP
Praktiska tips och idéer, prova på med Helena Kihlberg Bystedt

12.00-13.00

LUNCH
NCFF bjuder deltagarna på lunch

13.00-13.30

KULTURSKOLANS ROLL
Vilken roll har kulturskolan för alla barns möjlighet att få dansa? Kulturskolan i
Halmstad berättar om planer och erfarenheter

13.30-14.30

BARN, DANS och LÄRANDE
Workshop med danspedagog Hugo Tham

14.30-15.30

AVSLUTANDE DISKUSSION
Vi avslutar dagen med att sammanfatta intrycken och diskutera hur dansen kan
få större plats på din skola

Fyll i utvärderingslappen innan du går hem eller skicka till:
Britt Ramsten
Center för Skolutveckling
Skeppsbron 4
Göteborgs stad
404 82 Göteborg

Tack för din medverkan!
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