Information till grundskolor i Stockholm

DANS I SKOLAN-SATSNING för grundskolor
i Stockholm
Kroppsmedvetenhet, glädje, fantasi, uttryck, delaktighet och lärande

Dans är ett ursprungligt språk och har alltid varit en
viktig form för kommunikation mellan människor.
Enligt läroplanen ska skolan sträva efter att erbjuda alla
elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen (Lgr 11). Regeringens rörelsesatsning ger ökade möjligheter för mer rörelse för barn och unga och när dansen
lyfts fram når vi elever som kanske inte attraheras av den
traditionella idrotten.
Genom dansen som uttrycksform får eleverna utrycka sina
egna idéer, tankar och känslor i dans. Utöver den fysiska
aktiviteten som dansen ger så får eleverna arbeta med
eget skapande samt begreppen uttryck, inlevelse, genus,
identitet och kroppsmedvetenhet i dansen.
”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, verksamhetschef på Institutet Dans i skolan och
professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet.
Nu ökar intresset för dans i skolan runt om i landet och nu
presenteras också ett erbjudande till grundskolor i Stockholm. Erbjudandet med DANS I SKOLAN är ett samarbete
mellan Stockholm stads initiativ ”Spring i benen” och
Stiftelsen Institutet Dans i skolan.

VÄLKOMNA!
www.dansiskolan.se I info@dansiskolan.se

Information för att komma
igång med DANS I SKOLAN
1. Under vårterminen 2019 kan er skola få besök
av en utbildad danslärare som genomför danslektioner 2-5 gånger
2. Dansläraren kan möta 4-6 klasser per dag
3. Det är lämpligt att erbjuda lågstadiet ”prova på
lektioner ”med dans men om skolan gärna vill
att några mellanstadieklasser ska involveras går
det också bra.
4. Vid varje danslektion bör det finnas en klasslärare eller idrottslärare i kompanjonlärarskap
med dansläraren.
5. Det är kostnadsfritt för skolan att delta
För att kunna få ett DANS I SKOLAN-projekt med
danslärare måste skolan ordna följande:
• Bra lokal för dans t.ex. idrottssal eller stort rum
• Ljudanläggning
Kompetensutveckling i dans för lärare genomför
vi på Kungsholmens grundskola 2 maj på eftermiddagen och en Sommarakademi på Moderna
Museet i juni. Datum meddelas snart.
Ni som vill komma igång med erbjudandet om
DANS I SKOLAN, ta kontakt med vår kontaktperson så snart som möjligt: Dansläraren Ida Sandor,
tel. 072-2512733, ida_sandor@hotmail.com

