Dans i skolan för alla!
En regional mötesplats på kulturhuset
Valfisken i Simrishamn 9 maj 2007
Daglig fysisk aktivitet och rörelse i skolan – en rättighet för alla. Dans i skolan skapar
möjligheterna. Dans i Skåne arrangerar i samverkan med Kulturpedagogiska enheten,
Simrishamns kommun och programmet Dans i skolan en regional mötesplats.
Mötesplatsen vill främja kunskapsutveckling, ge inspiration och skapa utrymme för
erfarenhetsutbyte mellan skolledare, lärare, danskonstnärer, beslutsfattare och övriga.
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Nu öppnar skolan dörren på allvar för dansen. 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 dans
i skolan. Målet är att främja fysisk aktivitet genom att alla barn får tillgång till dans som
kunskapsområde och att genom dansen främja lärande.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan
Myndigheten för skolutveckling, Nationellt centrum för främjande
av god hälsa hos barn och ungdom, Statens kulturråd

Program 9 maj
Plats: Kulturhuset Valfisken, Simrishamn
Moderatorer: Cecilia Björklund Dahlgren, utvecklingsledare för programmet Dans i
skolan, Statens kulturråd & Maria Ogestad, vik. danskonsulent, Kultur Skåne
09.00–09.30 Registrering & kaffe, klarinett & piano!
				
09.30–09.35 Välkomna
Carl-Göran Svensson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, 		
Simrishamn
09.35–09.45 Invigning
Dansande barn från förskoleklassen i S:t Olofs skola
Kulturutveckling barn och unga
Lena Sundgren-Brorsson Skoltjänsten, Kultur Skåne
09.45–10.30 Barn, dans och lärande
Barns och ungas genuina behov av lek och rörelse är stort.
Dans är en fysisk aktivitet som stärker barnens motorik och ökar
kroppsmedvetenheten. Genom att uttrycka sig i dans tränar eleverna sin
fantasi och inlevelseförmåga. Utöver att dans är ett eget kunskapsområde
där man tränar motoriken och utvecklar fantasin, ger dansen eleverna
möjlighet till lärande i till exempel matematik, historia och språk.
Dansen är ett språk som ger möjlighet att uttrycka tankar och känslor. Att
dansa med andra skapar empati och delaktighet.
Cecilia Björklund Dahlgren, utvecklingsledare för Programmet Dans i
skolan, Statens kulturråd
10.30–11.15 Hälsa och välbefinnande ökar lusten att lära.
Hälsofrämjande skolutveckling utmärks bl.a. av en holistisk syn på
hälsa, vilket innebär att förskolor och skolor aktivt arbetar med att stärka
och utveckla elevernas såväl fysiska som psykiska och sociala hälsa.
Dans i skolan är en aktivitet som stimulerar och inkluderar samtliga
tre hälsoaspekter, vilket i sin tur bidrar till att utveckla hela skolans
vardag som en stödjande miljö för hälsa och lärande. Möjligheten att
få använda alla sinnen och utveckla sin kreativitet ger glädje och lust i
lärandet och skapar en positiv lärandemiljö.
Hälsofrämjande skolutveckling i Skåne, folkhälsokoordinator Ingela
Sjöberg, Kommunförbundet Skåne
11.15–11.50 Dans i Kulturgarantin - Simrishamn
Kulturgarantin är en modell för att integrera kultur i skolan – alla barns rätt
till upplevelser, reflektion och eget skapande. Simrishamn berättar om sin
Dans i skola verksamhet och visar filmexempel.
Jessica Ström, danspedagog, Sylvia Carlsdotter, verksamhetsledare,
Kulturpedagogiska enheten, Simrishamn.

11.50–13.15 Skön vårpromenad till en restaurang där ni bjuds på en god lunch
13.15–13.45 Dansen – ett ursprungligt språk
I denna workshop utgår Cecilia Björklund Dahlgren ifrån
barnens genuinabehov av lek, rörelse och dans.
Teori och praktik varvas där de olika aspekterna på dans i skolan lyfts
fram, kulturell, motorisk, social, emotionell och estetisk.
En exempellektion avsedd för F – år 3
Deltagarna får själva dansa.
13.45–14.20 SALTO! öppnade dörren för Dans i skolan i Lomma
Lomma berättar om sin Dans i skola verksamhet och visar filmexempel.
Margareta Sandelin, kultursekreterare, Lomma kommun
Sara Hegardt Ahlqvist, danspedagog, Lomma kommun
14.20–14.30 Några ord om kulturens roll i skolan
Göran Nydahl, chef för barn- och utbildningsförvaltningen, Simrishamn.
14.30–16.30 Hitta nycklarna!
Kreativa gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte, gott fika med saxofon
& piano, presentation av idéer och tankar.
Inspiratörer: Jessica Ström och Sylvia Carlsdotter
			
16.30–16.45 Tack för denna gång!
Cecilia Björklund Dahlgren, Maria Ogestad

Anmälningsblankett
Konferens: Dans i skolan för alla! Kulturhuset Valfisken Simrishamn, 9 maj 2007.
Sista anmälningsdag: 25/4-2007 (anmälan är bindande men kan överlåtas till annan
person).
OBS! Antal deltagare är begränsat till 80, så det är först till kvarn som gäller.
Mötesplatsen är kostnadsfri.
Plats: Kulturhuset Valfisken, Järnvägsgatan 2, Simrishamn, hörsalen
Vägbeskrivning
Med tåg: Gå tvärs över gatan, på hö sida ligger Kulturhuset Valfisken.
Med bil: Kommer du norrifrån, sväng vä vid T-kors. Följ vägen till nästa T-kors. Då
har du järnvägsstationen rakt fram och Kulturhuset Valfisken ligger till vä. Kommer du
västerifrån, sväng vä i andra rondellen, vik hö efter du korsat järnvägen fortsätt ca 250 m,
Kulturhuset Valfisken ligger på vä sida.
Parkering: Parkeringsmöjligheter finns till hö och vä om järnvägsstationen.
Bekräftelse: Skickas via e-post
Frågor: Kontakta Maria Ogestad tel. 040-12 85 80, e-post maria.ogestad@skane.se
Maila eller posta din anmälan till:
Maria Ogestad
Kultur Skåne/Dans i Skåne
Palladium
Södergatan 15
211 34 Malmö
E-post: maria.ogestad@skane.se
Ange Dans i skolan för alla! i ämnesraden

Deltagare (vänligen fyll i alla uppgifter):
Namn:
E-post:

Tel.

Befattning:

Arbetsplats:

Adress:
Post.nr:

Postort:

Övriga upplysningar, t ex specialkost:

Välkomna!

