
 

 
Årsplan   for   2.   klasse   -   dans 
 
Overordnet   set   skal   2.   klasse   bruge   året   på   at   forberede   og   optimere   mulighederne 
for   at   komme   videre   på   enten   Balletlinjen   eller   Danselinjen. 
 
Undervisningen   i   dans   har   de   samme   regler   og   retningslinjer   som   Læseskolens. 
Tryghed,   trivsel   og   tillid   er   en   vigtig   grundsten   i   udviklingen   som   danser   -   disse 
værdier   er   fokusområder   i   alle   dansetimer.   Det   sociale   liv,   koncentration,   fysisk 
udfoldelse,   fysiske   forudsætninger,   ansvar   for   egen   læring   og   mental   tilstedeværelse 
er   alle   vigtige   komponenter   som   til   stadighed   skal   udvikles   og   udfoldes. 
 
Undervisningen   er   sammensat   af   forskellige   “grundsten”   således,   at   der   opbygges   et 
solidt   dansefundament   for   hver   enkelt   elev. 
 

● Klassisk   Ballet 
● Moderne   dans 
● Fysikalitet  
● Musikalitet 
● Improvisation 
● Kreativitet  
● Komposition  
● Koreogra閑齪 
● Scenisk   udtryk.  

 
Uge   33   til   uge   39 
2.   klasse   har   undervisning   i   dansesalen   og   i   skolegården. 
Der   laves   bl.a.   militær   øvelsesbane   som   er   både   motorisk   og   fysisk   udfordrende.  
I   samme   periode   har   vi   fokus   på   sted,   tid   og   rum.   I   denne   periode   er   der   løbetræning 
både   ude   og   inde,   for   at   optimere   de   fysiske   forudsætninger,   der   afsluttes   med   en 
Bip-test   i   slutningen   af   uge   40. 
 
Gennemgang   af   den   klassiske   ballets   barreøvelser. 
 
Uge   40 
Forberedelse   af   rekvisitter   til   juleforestillingen   samt   Bip-test. 
Fordybelse   af   den   klassiske   ballets   barreøvelser. 
 
Uge   41 
Produktions-uge.  
En   anderledes   uge,   hvor   vi   går   i   produktion   og   forbereder   koreogra閑齪   til 
juleforestillingen.   Der   danses   i   裝ꮞere   timer   dagligt,      sammen   med   0.   og   1.   klasse. 
I   denne   produktions   uge   er   der   bl.a.   fokus   på   scenisk   udtryk,   musikalitet,   indlæring   af 
koreogra閑齪   og   ansvar   for   egen   læring. 
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Der   vil   i   denne   uge   være   samtaler   med   eleverne,   hvor   klasselærer   og   fagreferent   har 
fokus   på   Styrkehjulet   som   vi   bruger   til   skole-hjemsamtalerne. 
Fredag   vil   der   være   ud裝ꮞugt   sammen   med   0.   og   1.   klasse. 
 
Uge   43   til   uge   47 
Teknisk   fokus   og   fordybelse   inden   for   klassisk   ballet   og   moderne   dans. 
Samtidig   er   vi   i   produktion   med      juleforestillingen.  
 
Uge   48 
Særlige   prøver   i   forhold   til   produktionen   med   juleforestillingen.  
 
Uge   49   og   uge   50 
Forestillings-periode   og   juleafslutning. 
 
Uge   1   til   uge   6 
Forberedelse   til   optagelseprøve   til   Balletlinjen   og   Danselinjen. 
 
Uge   8   til   uge   11 
Forberedelse   til   optagelseprøve   til   Balletlinjen   og   Danselinjen.   Indlæring   af   koreogra閑齪 
til   optagelseprøve. 
 
Optagelseprøve   til   Balletlinjen   og   Danselinjen   lørdag   d.   18.   marts   2017. 
 
Uge   12   til   uge   14 
Undervisning   i   dansesalen   og   i   skolegården. 
Der   laves   bl.a.   militær   øvelsesbane   som   er   både   motorisk   og   fysisk   udfordrende.  
I   samme   periode   har   vi   fokus   på   sted,   tid   og   rum.   I   denne   periode   er   der   løbetræning 
både   ude   og   inde,   for   at   optimere   de   fysiske   forudsætninger,   der   afsluttes   med   en 
Bip-test   i   slutningen   af   uge   14. 
 
Uge   16   til   uge   20 
Ny   koreogra閑齪   og   repetition   af   programmet   fra   optagelsesprøven   til   forældrevisning   d. 
19.   Maj   2017. 
 
Uge   21   til   uge   25 
Opsummering   og   gennemgang   af   skoleårets   pensum,   undervisning   er   både   i 
dansesalen   og   i   skolegården. 
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