
 

 
ÅRSPLAN   FOR   9.   klasse   2016/17   -   Danselinjen 
  
 
Den   personlig   tilgang   til   danseundervisningen   i   9.   klasse 
At   være   forberedt   og   parat   til   at   modtage   undervisningen.   At   vise   en   respektfuld 
holdning   og   opførsel,   både   i   forhold   til   læreren   og   til   kammeraterne.   At   bidrage   til   et 
god   arbejdsklima,   være   motiveret   for   at   danse,   vise   engagement   og   vilje   til   at 
samarbejde.  
 
At   kunne   arbejde   selvstændigt,   såvel   i   grupper   som   alene.   At   tage   ansvar   for   sin   egen 
tekniske   udvikling   og   kunne   fordybe   sig   og   at   tage   ansvar   for   egen   læring.  
 
At   udføre   øvelserne   musikalsk,   at   kunne   frasere,   og   at   kunne   bruge   musikkens 
forskellige   nuancer   som   værktøj   i   det   kunstneriske   udtryk. 
 
At   kunne   modtage   koreogra藄秪   og   bidrage   med   kreativt   materiale   i   ulige 
arbejdsopgaver. 
 
At   indgå   en   løsrivelsesproces,   som   bevarer   den   respekt   mod   de   kendte   danselærere 
og   stilarter,   samtidigt   med   at   eleven   er   mentalt   forberedt   på   de   udfordringer   som 
venter   i   en   videre   uddannelse. 
 
At   kunne   forholde   sig   til   materialet   præsenteret   af   læreren.   At   kunne   forstå 
materialets   indhold   og   oprindelse,   såvel   teknisk   som   stilmæssig.  
 
At   kunne   bruge   en   træningstime   som   et   led   i   ens   personlig   udvikling,   både   som 
danser,   som   medspiller   i   forhold   til   sine   klassekammerater,   og   at   kunne   se   sig   selv 
som   en   del   af   det   der   bliver   skabt   i   rummet   under   undervisningen.   Herunder   at   se 
frem   til   en   træningstime   som   en   vigtig   led   i   ens   kunstneriske   udvikling. 
 
At   kunne   bidrage   til   forskellige   koreogra藄秪ske   opgaver,   med   ensartet   kendskab   til 
orientation   i   rummet,   musikkens   diverse   aspekter   (rytmik,   harmoni,   melodiske 
fraseringer,   mm),   samt   ens   kendskab   til   et   rigt   fagsprog,   og   forstå   at   bruge   disse   3 
elementer   på   en   kreativ   og   original   måde. 
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Undervisningen   er   sammensat   af   forskellige   elementer,   således   at   der   opbygges   et 
solidt   dansefundament   for   den   enkelt   elev. 
 

● Klassisk   Ballet 
● Moderne   dans 
● Fysikalitet  
● Musikalitet 
● Improvisation 
● Kreativitet  
● Komposition  
● Koreogra藄秪 

 
● Scenisk   udtryk/   mimik 
● Samarbejdsopgaver/Korps   arbejde 
● Karrierevejledning  

 
Uge   32-42.   Skolestart   frem   til   efterårsferien 

1) Fysisk   test  
2) Arbejde   med   Styrkehjulet   i   form   af   gruppearbejde   i   danseundervisningen 
3) Samtaler   med   hver   enkelt   elev   sammen   med   klasselærer   og   fagreferent   som 

har   fokus   på   Styrkehjulet   som   bruges   til   skole-hjemsamtalerne 
4) Træningstur 
5) Fysisk   test   inden   efterårsferien. 

 
I   den   daglige   træning   vil   der   være   fokus   på   styrke   og   鋢휆eksibilitet,   hvor   vi   tager 
udgangspunkt   i   fagplanerne. 
Der   vil   bliver   arbejdet   med   scenisk   udtryk,   koreogra藄秪   og   korpsarbejde. 
 
Uge   43   til   uge   50 

1) Fysisk   test  
2) Første   standpunktskarakter 
3) Skole/hjem   samtaler 
4) Karrierevejledning  
5) Produktion   -   Juleforestilling 
6) Fysisk   test   inden   juleferien. 

 
I   den   daglige   træning   vil   vi   tage   udgangspunkt   i   fagplanerne.  
Der   vil   også   blive   arbejdet   med   koreogra藄秪,   komposition,   improvisation,   musikalitet   og 
scenisk   udtryk   i   denne   periode,   da   vi   er   i   en   produktionsperiode. 
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Uge   1   til   uge   7      (Vinterferie)  

1) Fysisk   test 
2) Arbejde   med   Styrkehjulet   i   form   af   koreogra藄秪 
3) 2.   standpunktskarakter 
4) Indlæring   af   program   til   danseevaluering  
5) Audition/optagelsesprøver   til   danseuddannelser   som   bl.a.   DGU  
6) Fysisk   test   før   vinterferien. 

 
I   den   daglige   træning   er   der   fokus   evalueringsprogrammet.  
 
Uge   8   til   uge   16   (Påskeferie) 

1) Fysisk   test  
2) Tværfagligt   projekt   Dansk/Dans 
3) Udtræk   til   afgangsprøve   Dans 
4) Eksamens   programmerne 
5) Fysisk   test   inden   påskeferien. 

 
Uge   17   til   26   (Sommerferie) 

1) Fysisk   test  
2) Danseevaluering   d.   23.   maj   2017 
3) Feedback   for   hver   enkelt   elev   i   forhold   til   danseevaluering. 
4) Prøver   i   forbindelse   med   dimissionen. 

 
I   den   daglige   træning   er   der   fokus   på   programmerne   til   danseevaluering,   og 
afgangsprøven   i   dans/idræt.   Derefter   vil   der   blive   arbejdet   udendørs,   træning   såsom 
løb,   konditionstræning,   koordinationstræning,   og   intervaltræning.  
Der   vil   også   bliver   arbejdet   med   scenisk   udtryk,   koreogra藄秪,   og   korpsarbejde   frem   til 
dimissionen. 
  
Efter   danseevaluering   vil   undervisningen   foregå   både   inde   og   udenfor. 
Der   vil   bliver   arbejdet   med   bl.a.   løb,   kondition,   koordinations-   og   intervaltræning.  
Der   vil   også   bliver   arbejdet   med   scenisk   udtryk,   koreogra藄秪   og   korps   arbejde   frem   til 
sommerafslutning   og   dimission. 
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