INBJUDAN

Dans i skolan-satsning
för grundskolor i Stockholm

Kroppsmedvetenhet, glädje, fantasi, uttryck, delaktighet och lärande

Nätverksträff – kompetensutveckling i dans
för lärare och rektorer 2 maj 2019
kl. 13.00 – 16.00 i Kungsholmens grundskola

Enligt läroplanen ska skolan sträva efter att erbjuda alla elever fysisk aktivitet dagligen. Nu ökar intresset för dans i skolan
även i grundskolor i Stockholm. Regeringens rörelsesatsning
och Stockholms stad ger ökade möjligheter för mer rörelse
för barn och unga. Dans i skolan är ett samarbete mellan
Stockholms stads Spring i benen och Institutet Dans i skolan.

•

Flera skolor i Stockholm har kommit igång eller ska starta
dansprojekt med danslärare, t.ex. i Bromma, Rinkeby, Hjorthagen och innerstaden, bl.a. Storkyrkoskolan och Kungsholmens
grundskola. Många skolor står i startgroparna för dansprojekt.

•

Dans är ett ursprungligt språk och har alltid varit en viktig form
för kommunikation mellan människor. Genom dansen som
uttrycksform får eleverna utrycka sina egna idéer, tankar och
känslor. Utöver den fysiska aktiviteten som dansen ger så får
eleverna arbeta med eget skapande samt begreppen uttryck,
inlevelse, fantasi, genus, kroppsmedvetenhet och identitet.
”Dansen ger så mycket mer än fysisk aktivitet. I dansen lär
man känna sig själv och sina kamrater och man kan berätta
sånt som inte går att säga med ord”, säger Cecilia Björklund
Dahlgren.
Nätverksträffen riktar sig till alla som startat dansprojekt och
de som vill stärka dansen i sina skolor. Det blir föreläsning,
exempel och workshops samt erfarenhetsutbyte:
•
•
•

Kompetensutveckling med praktik och teori i samverkan
Dansens betydelse för barns utveckling och lärande
Eget skapande med fantasi, uttryck och inlevelse i fokus

•
•

Hur kan dans i skolan gå till? Elever från Kungsholmens
grundskola dansar under ledning av Ida Sandor
Parallella workshops där vi provar på hur man som lärare
själv kan arbeta med dansen i skolan. Vi dansar och talar
om mål, metoder och musikval
Hur kan dansen stärkas i skolan? Idéer, erfarenhetsutbyte
och konkreta förslag t.ex. treåriga dans i skolan-projekt
Dans och integration samt dans och språkutveckling

Medverkande:
- Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef Institutet Dans i
skolan och professor i danspedagogik vid LTU
- Ida Sandor, danslärare och koordinator för danslärarna inom
Dans i skolan-projektet i Stockholm
- Skolklass från Kungsholmens grundskola
- Attila Komlos, Elisabet Bergh och Peter Lindskog, idrottslärare
vid Kungsholmens grundskola
- Ulrika Nilsson, Stockholms stads projekt Spring i benen
Anmälan
Nätverksträffen är kostnadsfri och vi bjuder också på kaffe och
smörgås. Anmäl er så snart som möjligt på dansiskolan.se.
Begränsat antal platser – först till kvarn.
Välkomna!
Institutet Dans i skolan och Spring i benen
Om ni vill komma igång med erbjudandet om DANS I SKOLAN,
ta kontakt med dansläraren Ida Sandor, tel. 072-2512733,
ida_sandor@hotmail.com

