Dans i skolan för alla!
En regional mötesplats i Uppsala
14 november 2007
Programmet Dans i skolan arrangerar i samverkan med Dans i Uppland en regional
mötesplats. Mötesplatsen Dans i skolan för alla vill främja kunskapsutveckling,
ge inspiration och erfarenhetsutbyte mellan lärare, skolledare, danskonstnärer,
beslutsfattare, idrottslärare och övriga. Vi får bl.a. ta del av hur Nåntunaskolan i
Uppsala och Kulturskolan i Sigtuna förankrat dans i sina verksamheter. Cecilia
Björklund Dahlgren från Kulturrådet kommer också att presentera regeringens stora
satsning för Skapande skola.

Foto: Lars-Erik Örthlund.

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 2007-11-14
08.30–09.00 Kaffe och registrering
09.00–09.15 Välkommen
Eva Forsberg Pejler, danskonsulent i Uppsala län hälsar
välkommen och presenterar Dans i Uppland samt dess betydelse
för nätverksbyggande mellan dans och skola.
09.15–09.30 Dansens roll i skolan
Cecilia Forss, Barn- och ungdomsnämndens ordförande i
Uppsala kommun berättar om kulturens och dansens roll i skolan.
09.30–10.00 Dans i skolan för alla!
Cecilia Björklund Dahlgren, utvecklingsledare för programmet
Dans i skolan presenterar det nationella utvecklingsprogrammet
Dans i skolan och dess verksamhet. Dessutom presenteras
regeringens stora satsning på Skapande skola.
10.00–10.15 Paus
10.15–10.30 Erik Sahlströminstitutet
Michael Näslund, VD, informerar om den ett-åriga
danspedagogiska utbildningen med folklig dansinriktning.
10.30–11.30 Nåntunaskolan dansar
Gunilla Wennström, rektor på Nåntunaskolan, presenterar
tillsammans med klasslärare Karin Silestam, Torun Paulsson
och Susanne Thorestedt Gauffin det dansprojekt som pågått på
Nåntunaskolan under två år. Danspedagogen
Åsa Jansson visar på exempellektioner tillsammans med en
förskoleklass och årskurs 5-klass.
11.30–12.30 Lunch på egen hand

12.30–13.00 Sigtuna Kulturskola
Maria Edin och Marianne Clausén, danspedagoger, presenterar
Sigtuna Kulturskolas dansverksamheter inom för-, grund- och
gymnasieskolan.
13.00–13.30 Barn och dans: forskning vid Uppsala universitet
Ingrid Lagerlöf, leg. psykolog, doktorand samt gästlärare vid
Lärarhögskolan i Stockholm och Marie Djerf, danspedagog samt
gästlärare vid Centrum för barnkulturforskning i Stockholm.
13.30–14.30 Workshops (gör ditt val i samband med anmälan)
A)

Hur kan dans i skolan gå till?
Maria Edin och Marianne Clausén från Sigtuna Kulturskola visar
på en exempellektion hur man jobbar med de yngre barnen och
där deltagarna själva får dansa.

B)

Att skapa förutsättningar för dans i skolan
Cecilia Björklund Dahlgren leder en workshop där deltagarna
får diskutera hur dansen kan förankras och stärkas i skolan.
Strategier och argument för dans i skolan kommer särskilt att
lyftas fram.

14.30–15.00 Kaffe och frukt
15.00–15.45 Strategier för Dans i skolan i Uppsala län
Diskussioner och erfarenhetsutbyte i mindre grupper samt
bildande av nätverk för dans i skolan i Uppland.
15.45–16.00 Sammanfattning och avslutande diskussion

Anmälan Mötesplats
Dans i skolan för alla!
Plats: Alfvénsalen. Centralt i Uppsala, alldeles vid Fyrisån
Adress: Orphei Drängars Plats 1
Tid: 08.30–16.00
Sista anmälningsdag: 26 oktober
OBS! Anmälan är bindande men kan lämnas över till annan person. Mötesplatsen är
kostnadsfri.
Vi ser gärna att fler representanter kommer från samma skola, organisation, arbetslag,
då vi vet att det är lättare att komma igång på den egna skolan med gemensamma
erfarenheter.
Frågor: Eva Forsberg Pejler, danskonsulent 018-611 62 62, e-post: eva.forsberg.
pejler@lul.se alternativt Birgitta Brännholm, birgitta.brannholm@lul.se, 018-611 62 72
Anmälan görs på www.lul.se/kultur/dans
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?
B) Att skapa förutsättningar för dans i skolan
Medtag gärna inomhusskor till workshopen, men man behöver ej 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

