Den åbne Skole: Foreningens overvejelser om samarbejde med skolerne
Rubrikkerne udfyldes med korte beskrivelser og afkrydsning.

Mulig titel på samarbejdet:

Sæt squaredance på skemaet.

Hvilken målgruppe?

 Indskoling  Mellemtrin  Udskoling X Muligt for alle årgange

Er det muligt at samarbejde om aktiviteten i
andre fag/fagområder end idræt?

Beskriv samarbejdets indhold – evt.
eksempler på aktiviteter

Samarbejdets tidsmæssige udstrækning?

Evt. økonomi i forbindelse med
samarbejdet?
Facilitetsbehov?

Foreningen tænker at kunne tilbyde
samarbejde med:

Evt. klassetrin:
X Ja  Nej
Hvis ja, hvilke:
Kan understøtte flere af skolens andre fag. Øver i høj grad
sociale kompetencer, da det er nødvendigt at samarbejde.
Træner koncentration, hukommelse, koordination af
bevægelse og rum-retning. Og giver selvfølgelig en masse
bevægelse.
En caller underviser og forklarer de forskellige begreber, der
sættes sammen til en dans. Efterhånden som et program er lært,
kan man gå videre til det næste, hvor callene efterhånden bliver
sat sammen af flere begreber. Callene er på engelsk, men de
forklares på dansk.
 Et længere undervisningsforløb (fx 3 måneder)
 Et kortere introduktionsforløb (fx 2-4 uger)
 Præsentere foreningen og dennes sportsgren ved en
undervisningstime/ idrætsarrangement
 Andet? Beskriv:
Med undervisning 1 gang om ugen er 3 mdr. nok i underkanten,
hvis man skal nå et helt danseprogram
Aflønning af caller.
Skolens område:
X Hal
 Klasselokale
X Gymnastiksal  Udendørsområde
Hal eller gymnastiksal afhængig af antallet af deltagere gerne fra
24 og opefter evt. flere årgange sammen. Foreningen kommer
med musik og anlæg.
 Foreningens egne facilliter
 Skoler i foreningens geografiske nærhed
 Skoler uden for foreningens geografiske nærhed
 Flere skoler på en gang
 En skole af gangen
 Andet?
Geografien er ikke afgørende, skolen skal blot stille et lokale til
rådighed, der kan rumme deltagerne. Om de kommer fra skolen
eller naboskolen er ikke afgørende, men de samme elever skal
møde hver gang i en periode, hvis de skal have et ordentligt
udbytte af undervisningen. Det er ikke en aktivitet, hvor man kan
komme og gå, som man vil.

Kontaktdata:
Foreningens navn

Join Hands, Horsens

Kontaktperson

Karen Sørensen

Mobiltelefon

41 58 15 72

Mail

karenole@stofanet.dk

OBS: Bedes sendes til Sport Horsens hurtigst muligt på: mail@sporthorsens.dk

