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SISU Idrottsutbildarna – Ansökan om 105 000 kr för
”Dansglädje –ett projekt som riktar sig till barn och gamla
I Luleå arrangerar ett 20-tal föreningar inom minst 5 idrotter, idrottsskolor för
barn varje
sommar. Uppskattningsvis deltar minst 2 500 barn, de flesta i åldern 6-12 år i
idrottsskolorna som i de flesta fall pågår en vecka. Idrottsskolorna startar
vanligtvis kl. 9 på morgonen och avslutas ca 15.00 på eftermiddagen, måndag
till fredag. Under dagen får barnen utöva den idrott som arrangörsföreningen
bedriver. Arrangörer är bland annat fotbolls-, kanot, rid-,
handikappidrotts- och orienteringsföreningar.
Vi vill med det här projektet ge idrottsföreningarna förutsättningar att bredda
innehållet i idrottsskolorna med kulturinslag, ett arbete som vi ser som
mycket viktigt. För att skapa en bra och utvecklande verksamhet för barnen
vill vi väva in dansaktiviteter i idrottsskolorna.
Med tanke på att väldigt många barn deltar i idrottsskolor, och att många av
barnen deltar för första gången, är det viktigt att barnen får en positiv
upplevelse. Barn behöver använda alla sina sinnen för att utvecklas, därför är
kulturinslag såsom dans och musik viktiga. Dansen är en socialt utvecklande
aktivitet där många sinnen aktiveras samtidigt.
Ett av syftena är visa på att det är lika naturligt för såväl killar som tjejer att
dansa . Idag anses det många gånger inte tufft att dansa om man är kille,
vilket troligtvis gör att många killar avstår trots att de är intresserade.
Ett annat syfte är, att med dansen som medel, sätta fokus på etik- och
moralfrågor.
Förutom att nå barn som deltar i idrottsskolor vill vi också glädja äldre
människor på äldreboenden med dansuppvisningar.
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Många äldre får mycket lite själslig stimulans i livet slutskede. Syftet är att
ungdomar som jobbar i projektet ska skänka äldre människor en stund av
glädje med hjälp dansuppvisningar.
Målgrupp är således både: Barn 6-12 år som deltar i idrottsskolor i Luleå
kommun och gamla människor, boendes på äldreboenden.
Målet är att
- i samarbete med10-12 idrottsskolearrangörer möta minst 1 200 barn
- ge föreningar ett redskap att bredda innehållet i idrottsskolorna
- bedriva verksamheten i små grupper för att säkerställa kvaliteten
- attrahera barn med olika intressen
- bidra till att kulturen som uttrycksform blir en naturlig del i idrottsskolan
- stärka de ungdomar som arbetar med att leda dansaktiviteterna under
idrottsskolorna i deras ledarroller
- genomföra minst 10 dansuppvisningar på äldreboenden i Luleå.
Projektplaneringen pågår under våren 2009 och genomförandefasen startar
under sommaren 2009, med tyngdpunkt på tre juniveckor. De flesta
idrottsskolorna är igång vecka 25 och 26, med tyngdpunkt på v 25.
Ungdomarna kommer att vara placerade i respektive förening och följa
föreningens verksamhet. Därigenom räknar vi med att nå merparten av
deltagarna i varje idrottsskola. Dansuppvisningarna på äldreboendena
genomförs under vecka 26.
Vi kommer att utbilda de ungdomar som ska arbeta på idrottsskolorna med
att leda dansaktiviteterna. Lämpliga ungdomar rekryteras via gymnasieskolan
och Luleås dansföreningar. Utbildningen kommer att ledas av danspedagogerna Lisa och Johanna Hennix, som normalt är verksamma som danslärare
inom Luleå Rytmik- och Balettförening. Det är av största vikt att hitta duktiga
ungdomar som klarar av en så pass avancerad uppgift som denna.
Vi planerar att rekrytera cirka 30 ungdomar för att genomföra dansaktiviteterna och dansuppvisningarna.
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Ungdomarna genomför en kort dansuppvisning för barnen och sedan får
barnen själva delta i olika dansövningar. Lämplig storlek på grupperna är 1015 barn. Varje grupp behöver ca 45 minuter för genomförande:
SISU Idrottsutbildarna svarar för projektledning. Idrottsskolearrangörer i
Luleå får erbjudande om att delta i projektet. Erbjudandet kommer att skickas
till föreningarna och även följas upp med samtal. När vi vet vilka föreningar
som önskar delta så gör vi en planering utifrån det, hur vår medverkan ska
ske.
Ungdomarna får i uppdrag att kontakta äldreboenden och erbjuda
dansuppvisningar för de boende.
Projektet kommer att drivas i nära samverkan med Luleå Rytmik- och
Balettförening, idrottsföreningarna i Luleå och i dialog med Luleå kommuns
ferieförmedling.
En utvärdering kommer att göras omfattande deltagande föreningar; barnen
och ledare samt de feriejobbande ungdomarnas upplevelser av projektet.
Resultatet presenteras i en rapport som SISU Idrottsutbildarna sammanställer
och ser till att den sprids inom idrottsrörelsen och till andra intressenter.
Kostnader (exkl. egen insats)
Utbildningskostnader, arvode danslärare, resor, lokaler,
förtäring, utbildningsmaterial
Förbruknings-/arbetsmaterial, rekvisita
Projektledning (del av)
Övrigt, porto, telefon, p-avgifter, diverse kostnader
SUMMA
Egen insats SISU Idrottsutbildarna

40 000 kr
10 000 kr
50 000 kr
5 000 kr
105 000 kr
60 000 kr

Förvaltningens förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår att kulturnämnden tillstyrker SISU:s ansökan för
projektet Dansglädje med 30 000 kr.
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Ärendet överlämnas direkt till kulturnämnden för beslut.
__________
Kulturnämndens beslut
- kulturnämnden tillstyrker SISU:s ansökan för projektet Dansglädje med
30 000 kr.
__________
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