Dans i skolan för alla!
En regional mötesplats i Täby
13 november 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 Täby Friskola
en regional mötesplats. Mötesplatsen vill främja kunskapsutveckling, ge inspiration
och erfarenhetsutbyte mellan lärare, skolledare, danspedagoger, beslutsfattare och
idrottslärare. Vi får bl.a. ta del av Täby Friskolas modell ”alla barn ska få dansa allt”
och Hässelbygårdsskolans dans- och musikalverksamhet. Cecilia Björklund Dahlgren
från Kulturrådet kommer också att presentera regeringens stora satsning på 55
miljoner kronor för Skapande skola.
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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 2007-11-13
08.30-09.00 Registrering med kaffe och smörgås
09.00-09.15 Välkomna!
Kärstin Hultman, rektor på Täby Friskola.
09.15-09.45 Dans i skolan för alla!
Cecilia Björklund Dahlgren, utvecklingsledare för programmet
Dans i skolan presenterar regeringens stora satsning på
Skapande skola. Med Skapande skola vill regeringen ta ett
nationellt och långsiktigt ansvar för att elever i hela landet ska få
uppleva kultur och inspireras till eget skapande samtidigt som
det stärker möjligheterna att nå de prioriterade kunskapsmålen.
Dansens betydelse för elevernas utveckling och lärande lyfts
också fram och de nationella strategierna för dans i skolan
presenteras.
10.00-10.45 Täby Friskola presenterar sin modell ”alla barn ska få dansa allt”
Cathrine Edholm Husebye, danspedagog och huvudlärare i dans

10.45-11.15

Hässelbygårdsskolan presenterar sin dans- och
musikalverksamhet
Carmela Perä, danspedagog

11.15-12.30

Lunch på valfri servering till egen kostnad

12.30-13.30 Workshops (gör ditt val i samband med anmälan)
A)

Hur kan dans i skolan gå till på Täby Friskola?		
En workshop där Cathrine Edholm Husebye visar ett exempel
på hur dans kan främja lärande. Cathrine leder en lektion i dans
och medeltida historia tänkt för skolår 4 där alla kan delta oavsett
förkunskaper.

B)

Hur kan dans i skolan gå till på Hässelbygårdsskolan?
En workshop där Carmela Perä presenterar sin metodik och visar
en exempellektion i afrikansk dans tillsammans med elever från
skolår 3. Eleverna har med sin dans bl.a. deltagit i en FN-konsert.
Fritt fram för eget deltagande.

13.45–14.30 Konsten att argumentera för dans i skolan
Ett seminarium som lyfter fram argument för dans i skolan och
tränar deltagarna i att presentera och argumentera för dansen
i skolan. Vad krävs för att eleverna ska få tillgång till dans på
schemat? Seminariet leds av Cecilia Björklund Dahlgren och
Elisabeth Sörhuus, rektor på Hjulstaskolan
14.30-15.30 Hur kan vi utveckla dansverksamheten i vår egen skola?
Inledning av Elisabeth Sörhuus.
Gruppdiskussion kring idéer, ansvar och konkreta planer.
Kaffe och frukt serveras
15.30-16.00 Sammanfattning och avslutande diskussion

Anmälan Mötesplats
”Alla barn ska få dansa allt”
Plats: Hägernäs Friskola
Adress: Hägernäs Friskola (f.d. Hägernässkolan) ligger på Pilotvägen 1 mitt i
Gamla Hägernäs (vid ändhållplatsen för buss 617, nära Hägernäs station utmed
Österskärsbanan).
Tid: Tisdagen den 13 november 2007 kl. 8.30–16.00
Sista anmälningsdag: Måndagen 29 oktober
OBS! Begränsat deltagarantal, så först till kvarn gäller! Mötesplatsen är kostnadsfri,
men kostnad för lunch tillkommer.
Vi ser gärna att fler representanter kommer från samma skola/arbetslag, då vi vet att
det är lättare att komma igång på den egna skolan med gemensamma erfarenheter.
Frågor: Om innehållet eller praktisk information kontakta, Cathrine Edholm Husebye,
cathrine.edholm.husebye@tabyfriskola.se eller Marie Nyberg, regional kontaktperson
Dans i skolan, 08-402 22 62, marie.nyberg@gih.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:

Välj en av följande workshops:
A) Hur kan dans i skolan gå till på Täby Friskola?
B) Hur kan dans i skolan gå till på Hässelbygårdsskolan?
Medtag gärna inomhusskor till workshopen, men man behöver inte byta om.

Statens kulturråd, Nationellt utvecklingsprogram Dans i Skolan,
Postadress: Box 27215, 102 53 Stockholm
Kansli: Filmhuset, Borgvägen 1–5
Telefon, växel: 08 519 264 00
www.dansiskolan.se

