DANS I SKOLAN - MÖTESPLATS
2007-11-08
Hällbyskolan Västerås

Nationellt Utvecklingsprogram Dans i skolan bjuder tillsammans
med Hällbyskolan, Västerås, in till mötesplats.
Mötesplatsen vänder sig till dig som är lärare, pedagog, skolledare
inom F-6 skola eller politiker.
Dagen syftar till att mötas och låta sig inspireras av bland annat
Hällbyskolans verksamhet.
Välkommen!
Hällbyskolan är en av de sex skolor som fick stimulansbidrag i Utmaningen - Dans i skolan.
Skolan har en mångårig verksamhet med både ämnesintegrering och mångkulturella inslag. Fokus på
Hällbyskolan är varje elevs individuella behov men man betonar också vikten av att ingå i en grupp för att
bli en del av ett demokratiskt och socialt sammanhang. Genom ett nolltoleransprojekt har skolan visat att
dansen är ett utmärkt språk när man vill sätta stopp för alla former av kränkningar och dåliga attityder.
Medvetet arbete visar att elevernas delaktighet i dans har stor betydelse när empati ska utvecklas.

8 november 2007 kl. 08:30 – 15:30 i Hällbyskolans lokaler
Program
08:30 – 9.15

Samling
Presentation av programmet Dans i skolan och dagens program.
Regina Alexandersson

9.15 – 09:45

Rektor på Hällbyskolan Ulla-Karin Mårdh berättar om skolans inriktning och vilka
satsningar som görs när det gäller att utveckla en profil som innehåller
kunskapsbegreppet kopplat till dans, drama och musik.

10.00 – 11.00

Miljömusikalen ”HOTET” framförs av elever i år 5.

Därefter

Pausgympa med Sandra Westholm, danspedagog inom IDA-projektet (ca 10 min).

11.15 – 11.30

Liten samling inför eftermiddagens workshops.

11.30 – 12.30

Lunch på Hällbyskolan – NCFF bjuder deltagarna på lunch!

12.30 – 14.00

Workshops Du deltar på båda Ca 45 min/pass
1

Hur kan du med enkla medel ha dans med dina elever?
Sandra Westholm visar en lektion med elever i år 4-6.
Var gärna med på lektionen!

2

Musikalsatsning
Satsningen på musikaler, dans, drama och musik beskrivs av personal
på Hällbyskolan. Hur kopplar vi det till begreppet Nolltolerans, Trygg
skola samt till kunskapsresultaten och högre måluppfyllelse? Personal
berättar om hur vi tänker, hur vi gör och vad vi ser för resultat.

14.00 – 14.20

Projektet IDA, Västerås kommun. Hur bidrar IDA till skolutvecklingen och
måluppfyllelsen? Sandra Westholm m.fl. berättar om IDA.

14.20 – 15.30

Erfarenhetsutbyte
Fika och tid för samtal, frågor, funderingar.

Har du några frågor kontakta:
Regina Alexandersson – NCFF
019- 30 14 77

Ulla-Karin Mård – rektor Hällbyskolan
021-39 85 20

Sista anmälningsdag: 19 oktober!
OBS! Dagen är kostnadsfri och det är först till kvarn som gäller, max 35 deltagare.
Anmälan: via post eller e-post, meddela ev. allergier eller vegetarisk kost.
Regina Alexandersson
E-post: regina.alexandersson@adm.oru.se
Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan
NCFF - Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom
Örebro Universitet, 701 82 Örebro

