Dans i skolan för alla!
En verklighet i Värmdö kommun
En regional konferens på Värmdö
3 maj 2007
Nu öppnar skolan dörren för dansen på allvar och programmet Dans i skolan skapar
möjligheterna. En regional konferens arrangeras i samverkan med Värmdö Musikskola
och Värmdö kommun där man presenterar hur de lyckats introducera dans i alla skolor.
Konferensen erbjuder olika workshops under ledning av danspedagoger, lärare, idrottslärare
och ledare från Svenska folkdansringen. Programmet Dans i skolan delar också ut ett pris,
Utmaningen, till två skolor för deras intressanta dansverksamheter.
Konferensen vill främja kunskapsutveckling, ge inspiration och erfarenhetsutbyte mellan
lärare, skolledare, danspedagoger, beslutsfattare och övriga.
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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.

Program 2007-05-03
08.30–09.00 Kaffe och registrering
09.00–09.15

Välkomna!
Arne Almroth, rektor för Värmdö Musikskola
Lena Gullmert, kulturintendent Värmdö kommun

09.15–09.25

Inledning och prisutdelning
Kristina Rennerstedt, generaldirektör, Statens kulturråd

Täby friskola och Hällbyskolan från Västerås får pris för sin dans i
skolan-verksamhet. 81 skolor har ansökt om stimulansbidrag för sin
		dansverksamhet. Sex skolor har erhållit pris från Utmaningen, Dans i
skolan.
09.25–09.45 Barn, dans och lärande!
Cecilia Björklund Dahlgren, utvecklingsledare för programmet
Dans i skolan
09.45–10.15

Alla barn i Värmdö kommun möter dans i skolan under ledning av 		
danspedagoger
Danspedagogerna Annika Koskinen och Magnus Anderson presenterar
dansverksamheten i Värmdö tillsammans med dansande elever.

10.15–10.45

Lärare och skolledare från olika skolor berättar om sin dansverksamhet.

10.45–11.00

PAUS

11.00–12.00

Workshops (gör ditt val i samband med anmälan)
1a. Dans i skolan i Värmdö
En workshop där danspedagogerna Annika Koskinen och Magnus
Anderson presenterar sin metodik och visar en exempellektion där
deltagarna själva får dansa.
1b. Täby friskola, en av vinnarna i Utmaningen
Dans är en del av Täbys friskolas profil både som ett eget ämne och
som en integrerad del i övrig undervisning. Cathrine Edholm Husebye,
huvudlärare och danspedagog, leder en workshop med dans som
umgängesform tillsammans med elever från klass 9b.
1c. Att skapa förutsättningar för dans i skolan
En workshop där deltagarna får diskutera hur dansen kan förankras och
stärkas i skolan. Dansens betydelse för elevernas lärande lyfts fram.
Cecilia Björklund Dahlgren och Arne Almroth

12.00–13.00

LUNCH

13.00–14.00

Workshops (gör ditt val i samband med anmälan)
2a. Hällbyskolan i Västerås, en av vinnarna i Utmaningen
I arbetet med dans i skolan finns ett starkt demokratiperspektiv och
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.
Ulla Karin Mårdh, rektor presenterar skolans dansverksamhet
tillsammans med pedagogerna Helen Sangemark och Lina Sweijer.
2b. Svenska folkdansringen
Ingela Thalén, riksordförande i Svenska Folkdansringen presenterar
verksamheten. Dessutom får deltagarna själva prova sång- och danslekar
under ledning av folkdansledare.
2c. Dans inom ämnet idrott och hälsa, Sportdanser
Danser med racket och klubbor, redskap som eleverna är bekanta med.
Caroline Hägglöf och Elin Buchar, lärare på GIH och Myrsjöskolan
(Nacka) presenterar enkla koreografier som lätt kan användas i
undervisningen.

14.00–14.15

PAUS

14.15–15.30

Hur kan vi utveckla dansverksamheten i vår egen skola?
Gruppdiskussioner kring idéer, ansvar och konkreta planer.

15.30–16.00

Sammanfattning och avslutande diskussion

16.00

Avslutning

Anmälan Dans i skolan för alla!
Plats: Ösbyskolan i Gustavsberg
Adress: Ösby skolväg 4 i Gustavsberg
Tid: Torsdagen 3 maj 2007 kl 08.30–16.00
Sista anmälningsdag: Fredag 27 april
Konferensen är kostnadsfri.
Antalet deltagare är begränsat, först till kvarn gäller.
Vi ser gärna att fler representanter från samma skola/arbetslag deltar. Detta är av stor
betydelse för det gemensamma utvecklingsarbetet.
Ytterligare information:
Om innehållet och anmälan: Lena Messeter, Kulturrådet 08-519 264 93,
lena.messeter@kulturradet.se
För praktisk information: Värmdö Musikskola 08-570 382 06
Anmälan skickas till: info@dansiskolan.se eller fax 08-519 264 99

Anmälan skall innehålla:
Namn:
E-post:

Telefonnr:

Befattning:

Arbetsplats:

Adress:
Postnr:

Postort:

Övriga upplysningar, t.ex. specialkost:

Välj en workshop 11.00–12.00:
1a. [ ] Dans i skolan i Värmdö
1b. [ ] Täby friskola, en av vinnarna i Utmaningen
1c. [ ] Att skapa förutsättningar för dans i skolan
Välj en workshop 13.00–14.00:
2a. [ ] Hällbyskolan i Västerås, en av vinnarna i Utmaningen
2b. [ ] Svenska folkdansringen
2c. [ ] Dans inom ämnet idrott och hälsa, Sportdanser

OBS! Medtag gärna inneskor till gymnastiksalen.

