
DANS, BEVÆGELSE OG KOREOGRAFI

JEG KAN, HVAD VI KAN
– for elever med generelle og specifikke 

indlæringsvanskeligheder

Når vi sætter dans på skoleskemaet, kan vi glæde os til, at vi skal skabe og bevæge os sammen. Både 
elever og lærere vil mærke, hvordan god energi fylder krop og rum, når vi ser, hvor forskellige udtryk og 
 muligheder vi har tilsammen. Og alle har del i succesen, når vi prøver noget nyt, løser opgaver på gulvet og 
deler det vi har lavet. 

Danseforløbet bliver skræddersyet i tæt samarbejde mellem skolens lærere og danseunderviseren, så det 
tager hensyn til elevernes særlige behov og for elevgruppen samlet. Arbejdet er bygget op omkring gen-
kendelige og tydelige rammer og formidles med vægt på kropslig og visuel kommunikation.

Aaben Dans arbejder med De 7 K´er som læringsdimensioner for undervisningen. Alle dimensioner er altid 
repræsenteret i dansearbejdet. Men man kan også fremhæve eller gå i dybden med dem enkeltvis.   

Under danseforløbet vil vi lege med og uddybe de tre dimensioner: KROP, KREATIVITET og KOLLABORATION, 
så vi mærker og lærer, hvad de indeholder og kræver. For at eleverne kan gå trygt ind til alt det nye, skal de 
klædes rigtigt på. Og dimensionen KOMMUNIKATION er afgørende i planlægningen af forløbet både med 
lærerne og i den direkte forberedelse af eleverne.

PRIS
Et forløb svarende til 16 lektioner plus en lærerworkshop på 2 lektioner (skemalægningen aftales)
koster 9.900 kr. pr klasse. Reduceret pris v. indgåelse af fast partnerskabsaftale.

Prisen inkluderer løn til danselærer, kontakt og forventningsafstemning mellem underviseren og skolen, 
planlægning af forløbet, supervision og evaluering, administration, lønudbetaling og kontraktskrivning.

Kontakt AABEN DANS for at høre nærmere på:
mail@aabendans.dk eller 3582 0610.

aabendans.dk

De hurtige, de kreative, kørestolsbrugeren, dem der er stærke i 

 systemer og dem, der kan noget med armene. Alle mennesker har 

krop og bevægelse til fælles. Og alle kan danse, uanset hvilken krop 

og hvilket hoved, man er født med. 
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FORMÅL:
At lære kroppen & dens 

udfoldelsesmuligheder at kende 
– for at få glæde ved egen krop og 

opnå større kropsbevidsthed, kontrol 
og selvværd.

TEGN PÅ LÆRING: 
Deltager aktivt og udfolder 

sine talenter

FORMÅL:
At skabe i forskellige grupper på 

tværs af køn og vante opdelinger- for 
at understøtte social trivsel, ansvar og 

værdi i fælles engagement, deling 
og aktiv deltagelse. 

TEGN PÅ LÆRING: 
Samarbejder på tværs af vante

 grupper og tager ansvar i 
medbestemmelse og 

konsekvenser.

FORMÅL:
At tage ansvar til at udvikle og 

kombinere ideer og viden og 
omsætte dem til praksis – for at give 

lyst og selvtillid til at arbejde med 
muligheder og løsninger og opleve

 tilfredsstillelsen ved at have 
ejerskab.

TEGN PÅ LÆRING: 
Engagerer sig i løsningen af 

opgaver

aabendans.dk
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