INBJUDAN
SOMMARAKADEMI
I PITEÅ 19 JUNI 2019

Dans i skolan för alla!

Kroppsmedvetenhet, glädje, fantasi, uttryck, delaktighet och lärande
kl. 09.00 – 15.00 i Danslärarutbildningens vackra danssalar på Musikhögskolan, Snickargatan 22.
Kostnadsfritt (lunch och kaffe ingår). Begränsat antal platser. Institutet Dans i skolan arrangerar Sommarakademin i
samarbete med Piteå kommun och med stöd från Sparbanken Nord och Luleå tekniska universitet.

I senaste Folkhälsomyndighetens mätning ser vi att endast 14%
av svenska skolelever dagligen rör sig på ett sätt så att pulsen
går upp. Skolprestation, kognitiva förmågor och hälsa påverkas
negativt både på kort och på lång sikt av för lite fysisk träning.
Även många barn i förskoleåldern rör sig alldeles för lite.
Regeringens rörelsesatsning Mer rörelse i skolan handlar om
insatser så att fler barn och unga ska röra sig varje dag. Nu lyfter Institutet Dans i skolan fram Mer Dans i skolan och särskild
kompetensutveckling arrangeras för lärare i grundskolan och
förskolepersonal.
Dans är ett ursprungligt språk och har alltid varit en viktig form
för kommunikation mellan människor. Enligt läroplanerna ska
skolan och förskolan sträva efter att erbjuda alla barn och elever fysisk aktivitet dagligen. Regeringens satsning ger stora möjligheter för barns och ungas eget skapande, bland annat dans
i skolan och förskolan. Långt innan det att barnet uttrycker
sig på annat sätt uttrycker det sig med sin kropp. I dansen tar
man tillvara barns och ungas genuina behov av lek och rörelse.
Dans överbryggar också gränser mellan människor, länder och
kulturer. Att dansa varandras danser är att ta del av varandras
kulturer som därmed skapar förståelse och delaktighet.

Sommarakademin 2019 – en mötesplats för lärare, förskolepersonal, rektorer, och beslutsfattare för inspiration, kunskapsbildning och erfarenhetsutbyte. Dans, hälsa och lärande lyfts
fram i workshops, föreläsning, idéseminarium och samtal:
•
•
•
•
•

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 och dans i förskolan gå till?
Parallella workshops där vi provar på hur man själv som
lärare eller förskolepersonal kan arbeta med dansen i
skolan och förskolan. Vi dansar och talar om mål, metoder,
värdegrundsarbete, genus och musikval.
• Dans och integration samt dans och språkutveckling
Anmälan
Sommarakademin är kostnadsfri och vi bjuder också på kaffe
och lunchsmörgås.
Mer information och anmälan på www.dansiskolan.se.
Begränsat antal platser – först till kvarn.
Välkomna!

