Fagplan Dans - Skaun kulturskole
Kulturskolens formål
Skaun kulturskole skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle
barn og unge som ønsker det. Formålet med opplæringa er å lære,
oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk. Kulturskolen
er en sentral del av den sammenhengende utdanningslinjen som kan
kvalifisere elever med særlig interesse og motivasjon til opptak i høyere
kunstfaglig utdanning. Opplæringa skal bidra til barn og unges danning,
fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet,
bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse.

Dans i kulturskolen
Dans i kulturskolen springer ut fra dans som kulturell og kunstnerisk aktivitet. Skaun kulturskole
gir for tiden opplæring i jazzdans som ofte formidles til andre fra en «scene», det være seg i et
kulturhus, på en skole, på en togstasjon, i skogen eller via en film.
Viktige handlinger i faget er å utøve, formidle, skape, oppleve og reflektere.
Tilbudet i Skaun skal gi rom både for de som bare vil danse litt og for de som vil danse mye for å
satse videre.
I arbeidet med dans i kulturskolen vil prosessen være like viktig som resultatet. Det er viktig med
en god mestringskultur der en har tydelige mål og ambisjoner, men likevel legger vekt på
medbestemmelse og eierskap, samarbeid og det å gjøre hverandre gode.
Dansefaget er en viktig arena for sosiale møter, nære relasjoner og vennskap.

Mål for undervisningen
Gjennom arbeidet med dans skal elevene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mestre basisferdigheter relatert til egen kropp, nivå, sjanger og dansefagets egenart
anvende dans som kommunikasjons- og uttrykksmiddel
oppleve glede ved å mestre, skape og utøve og gjennom det få tiltro til egne evner og
uttrykksmuligheter
utvikle kritisk tenkning, disiplin og samarbeid
bli ressurspersoner som bidrar til et levende kulturliv
oppleve et læringsmiljø preget av trivsel, trygghet, samarbeid og samhandling
oppleve at prosess og mestring vektlegges
ta del i gode formidlingsopplevelser
bli stimulert kreativt og få danning gjennom å få mulighet til å skape og oppleve
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Elevens læringsmål:
•
•
•
•
•

opplever dansens mangfold og glede
samarbeider og deltar aktivt i et sosialt fellesskap
utforsker og skaper egne små uttrykk
har deltatt med enkle danseuttrykk på en relevant visningsarena
er del av et levende kulturliv i lokalmiljøet og bidrar til å skape felles lokal identitet og
livsglede

Utstyr
Alle må møte i treningstøy, og med oppsatt hår. Vi anbefaler sort treningsbukse, siden dette ofte
er grunnkostyme på forestillinger. Dere kan danse barbeint, i turnsokker eller jazz-sko. I
forbindelse med forestillinger kan det komme små ekstrautgifter til kostymer.

Alder og organisering
Danseundervisning foregår i grupper inndelt etter alder. Tilbudet er tilgjengelig fra fylte 4 år.
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