Programmet Dans i skolan och kulturpedagogerna i Nora kommun inbjuder till en mötesplats
i dansens tecken. Den 26 april mellan 9.00 och 15.00 träffas vi för att inspireras och för att
diskutera hur vi kan få in dansen på ett naturligt sätt i våra verksamheter. Mötesplatsen sker i
samverkan med danskonsulent Anette Granberg, Regionförbundet Örebro län. Vi kommer att
hålla till på Järntorgsskolan i Nora, adress Svartälvsgatan 18-20.
Mötesplatsen vänder sig till dig som är verksam lärare eller pedagog inom grundskolan (F-6),
till skolledare och till politiker. Dagens program kommer att ge förslag och praktiska tips på
hur det är möjligt att introducera och använda dansen i skolans verksamhet. Vi kommer att få
ta del av hur Nora kommun integrerade sin kulturverksamhet i den ordinarie skolan. Tillfälle
kommer att ges till diskussioner om dans i skolan samt möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Program för dagen
9.00 – 9.30

Samling. Kaffe.
Här får vi en presentation av dagens program.
Regina Alexandersson och Hillevi Karlsson, Dans i skolan,
presenterar programmet Dans i skolan.

9.30 – 10.00

Kulturpedagogerna i skolan – bakgrund.
Richard Linder, barn- och utbildningsförvaltningen, berättar om
bakgrunden till integreringen av kulturverksamheten i skolan.

10.00 – 11.30

Workshop med Edu-dance från Sydafrika.
EDU-dance är en modell för att arbeta med dans i skolan,
utvecklad av Sylvia Glasser i Moving into Dance-Mophatong,
Johannesburg, Sydafrika. Dansen integreras i ämnesundervisning,
där man använder dans som hjälpmedel för att illustrera
exempelvis elektricitet, blodomloppet och miljöförstöring. Detta
sker i nära kontakt med barnens ämnesområden i skolarbetet och
deras egen kultur och sociala miljö. Syftet är att lära med många
sinnen. Du deltar i workshopen, varför ledig klädsel är att
rekommendera, och får med dig praktiska tips.
Undervisningen sker på engelska

11.30 – 12.30

Lunch på Karlsängskolan.

12.30 – 13.15

Danspass med Agnes Steiner, danspedagog.
Vi får se hur Agnes Steiner, danspedagog, har dansundervisning i
ämnet idrott och hälsa i år 6. Du får med dig praktiska tips.

13.15 – 14.00

Kulturpedagogerna i Nora presenterar sitt arbete.
Här får vi möta de sex kulturpedagogerna som berättar hur de
arbetar med sin verksamhet i kommunens alla skolor.

14.00 – 15.00

Fika och tid för diskussioner.
Tid ges till reflektioner från dagen.

Anmälan: via post eller e-post till nedanstående
Sista anmälningsdag: 16 april (begränsat antal platser)
Regina Alexandersson och Hillevi Karlsson
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