Dans i skolan för alla!
En regional mötesplats i Sigtuna
17 april 2007
Daglig fysisk aktivitet och rörelse i skolan – en rättighet för alla. Dans i skolan skapar
möjligheterna. Programmet Dans i skolan arrangerar i samverkan med Sigtuna
kommun, Sigtuna kulturskola och S:ta Gertruds skola en regional mötesplats.
Mötesplatsen vill främja kunskapsutveckling, ge inspiration och erfarenhetsutbyte
mellan lärare, skolledare, 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 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 2007-04-17
08.30–09.00 Kaffe och registrering i S:ta Gertruds matsal.
			
09.00–09.30 Välkommen!
		
Eva Winbladh, rektor S:ta Gertruds skola.
		
Michael Brolund, rektor Sigtuna Kulturskola presenterar dagens program.

		
		
09.30–11.40
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Dans i skolan för alla!
Cecilia Björklund Dahlgren, utvecklingsledare för det nationella 		
programmet Dans i skolan.
Dans i skolan i Sigtuna kommun
Marianne Clausén och Maria Edin, danspedagoger, presenterar 		
Kulturskolans dansverksamheter inom för-, grund- och gymnasieskolan.
Hur kan dans i skolan gå till?
Elever i skolår 2 och 3 från S:ta Gertruds skola visar en danslektion
tillsammans med Marianne Clausén.
Danspedagogerna berättar om sina erfarenheter och presenterar idéer
till lektionsupplägg, innehåll och material.
Enkel workshop tillsammans med mötesdeltagarna.
Vad gör idrottslärarna i Sigtuna kommun?
Lotta Fransson, utvecklingspedagog i ämnet idrott och hälsa.

11:40–12:00
		
		
12.00–13.00
		
		
13.00–13.30
		
		
		

Glädjeämnen eller sorgebarn?
Håkan Sand, projektledare Sveriges Musik och Kulturskoleråd (SMoK)
presenterar en rapport om samverkan mellan för-, grund, och 		
gymnasieskolor och landets musik- och kulturskolor. SMoK 2006.

13:30–14:30
		
		

Barn, dans och lärande
Cecilia Björklund Dahlgren talar om dansens betydelse för barns 		
utveckling samt hur dansen i skolan kan förankras.

14:30–15:30
		

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

15:30–16:00
		

Inspiration och idéer
Sammanfattning av gruppdiskussionerna

16.00		

Avslutning

Lunch
Sigtuna kommun bjuder på lunch i S:ta Gertruds skolmatsal.

Anmälan Mötesplats Dans i skolan för alla!
Plats: S:ta Gertruds skola, Sigtuna
Adress: Porfyrvägen 2, 193 41 Sigtuna. Tel 08-591 260 46
Tid: Tisdagen 17 april 2007 kl 08.30–16.00
Sista anmälningsdag: Måndagen 26 mars
OBS! Antalet deltagare är begränsat till 45 st, så först till kvarn gäller!
Mötesplatsen är kostnadsfri.
Vi ser gärna att fler representanter kommer från samma skola/arbetslag. Det är lättare
att förankra dans i skolan med gemensamma erfarenheter.
Frågor: Om innehållet eller praktisk information kontakta Maria Edin, maria.edin@edu.
sigtuna.se eller Marianne Clausén, marianne.clausen@edu.sigtuna.se
Om anmälan kontakta Lena Messeter, Kulturrådet 08-519 264 93, info@dansiskolan.se
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:

OBS! Medtag gärna inneskor, då det är skofritt på skolan.

