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Skólanámskrá - Óskandi 2020 - 2021.
Útgefin í júní 2020 og uppfærð eftir þörfum.
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Formáli
Í aðalnámskrá listdansskóla, eins og í aðalnámskrá leik-, grunn- og framhaldsskóla, er tekið fram
að hver listdansskóli skuli hafa sína skólanámskrá þar sem fram komi fyrirkomulag skólastarfs og
markmið náms. Þá er tekið mið af þeim listdansskólum sem bjóða upp á grunnnám og/eða
framhaldsbraut í listdansi sem er styrkt af mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Þó að Óskandi
bjóði einungis upp á grunnnámið, 1. - 4. stig, sem er kennt samkvæmt aðalnámskrá listdansskóla
frá 2006, þá er mikilvægt að skólinn í heild sinni sé með skýra stefnu, kennslufræðilega nálgun og
uppbyggingu náms á öllum aldursstigum, óháð tegund náms og aldri nemenda.

Skólanámskrá hvers skóla skal vera unnin af skólastjóra sem ber ábyrgð á því að hún sé unnin,
gefin út og kynnt. Á heimasíðu Óskanda má finna skólanámskrána á rafrænu formi (pdf.) svo
auðvelt sé fyrir foreldra, nemendur og kennara að nálgast hana. Skólanámskrá Óskanda er einnig
með upplýsingar um skóladagatal, reglur og annað slíkt sem leik -, grunn- og framhaldsskólar hafa
í starfsáætlun skólanna. Skólanámskrá Óskanda er í stöðugri endurskoðun, þróun og mótun og
miðast við eitt skólaár í einu.

Hlutverk skólanámskrár Óskanda er að veita hagnýtar upplýsingar um skólastarfið og stuðla að
farsælu námi tengt hreyfingu og listdansnámi. Markmiðið er að námskráin sé leiðarvísir og gefi
heildarsýn yfir skólastarfið fyrir nemendur, foreldra og kennara skólans. Námskráin skiptist í sex
flokka sem skiptast í marga undirflokka. Flokkarnir eru formáli, skólinn, uppeldis- og
kennslufræðileg nálgun, námsframboð og fyrirkomulag, samstarfsaðilar og hagnýtar upplýsingar.

Þeir sem vilja koma á framfæri ábendingum varðandi skólanámskrána eru beðnir um að gera það
með því að hafa samband við skólastjóra á netfangið oskandi@oskandi.is
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Skólinn
Óskandi býður upp á fjölbreytt dansnám; fornám í klassískum ballett frá 3 ára, grunnnám í
listdansi, skapandi dans, jóga, sirkus, nútímalistdans, fullorðinsballett og dansnámskeið fyrir eldri
borgara. Veturinn 2020 - 2021 er stefnt á að bjóða upp á hreyﬁnámskeið fyrir foreldra og börn frá 2
mánaða - 2 1/2 árs.
Markmið skólans er að bjóða upp á faglegt, þroskandi og uppbyggjandi umhverfi; opna hugann
fyrir sköpun, auka félagsfærni, hreyfifærni og sjálfstraust, þjálfa færni við að greina tilfinningar og
gagnrýna hugsun.

Dansskólinn Óskandi nýtir sér innblástur frá ólíkum einstaklingum við uppbyggingu stefnu og
uppeldis- og kennslufræðilegri nálgun skólans. Kennslufræði Anne Green Gilbert er rauði
þráðurinn í kennslufræðilegri nálgun dansskólans og svo fléttast inn í aðrar uppeldisstefnur,
fræðimenn og kennslukerfi, allt eftir áherslu hvers námskeiðs. Þeir uppeldis- og
menntunarfræðingar sem um ræðir eru Rudolf Laban, Stephanie Johnson, John Dewey, Abraham
Maslow, Lev Vygotsky, Howard Gardner, Fredrich Fröbel, Bonnie Bainbridge Cohen og Magda
Gerber. Auk þess er tekið mið af aðalnámskrá leik, grunn- og framhaldsskóla og aðalnámskrá
listdansskóla 2006.

Nafnið Óskandi samstendur af ósk og andi. Ósk er dregið af því að óska sér en einnig vísun í
föðurnafnið Óskarsdóttir. Andi er þýðing á „spirit“ og vísun i andrúmsloftið, þar sem eitt af
aðalmarkmiðum skólans er að bjóða upp á uppbyggilegt, jákvætt og notalegt andrúmsloft þar sem
unnið er að því að nemendur fái tækifæri til að finna eigin rödd.

Skólinn leggur mikið upp úr góðum samskiptum og samvinnu foreldra, nemenda og kennara.
Listnám er krefjandi nám og mikilvægt að framantalin atriði séu í góðu lagi.

Saga
Óskandi er einkarekinn dansskóli á Eiðistorgi, Seltjarnarnesi. Skólastjóri skólans er Guðrún
Óskarsdóttir og tók hún við starfsemi hans haustið 2019. Skólinn er sjálfstæð eining undir
Dansgarðinum og er í nánu samstarfi við Klassíska listdansskólann. Skólinn bar nafnið Ballettskóli
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Guðbjargar Björgvins í 37 ár, eða frá 1982 - 2019. Honum var stjórnað af Guðbjörgu Björgvins til
vorsins 2018 og svo Dansgarðinum - Klassíska listdansskólanum 2018 - 2019.

Aðstaða
Óskandi er staðsettur á Eiðistorgi 11, Seltjarnarnesi, undir Hagkaupum. Gengið er í gegnum
Eiðistorg, niður tröppur eða hallandi braut, og svo lítinn gang vinstra megin við dansverslunina
Arenu. Rýmið er 472,9 m2. Það skiptist í tvo danssali með speglum, ballettstöngum og
hljómtækjum. Það eru tvö búningsherbergi, setustofa fyrir foreldra/nemendur, krakkahorn fyrir
systkini eða yngstu nemendurna, teygju/styrkingaraðstaða fyrir nemendur, tvö salerni fyrir
nemendur og eitt sér fyrir starfsfólk, eldhús og skrifstofu- og vinnurými fyrir kennara skólans.

Kennarar
Guðrún Óskarsdóttir er skólastjóri skólans og auk hennar eru 10 stundakennarar í
kennarateyminu. Skólastjóri sér um að stýra faglegu starfi, hefur yfirsýn yfir kennslu, vinnur í
samvinnu við kennara skólans að gerð kennsluáætlana, leiðir og styður við kennarana í starfi sínu.
Skólastjórinn sér einnig um skráningar, markaðssetningu og annan daglegan rekstur skólans.

Það sem einkennir kennara skólans er að langflestir þeirra eru menntaðir í listgreininni dans, eru
ýmist með háskólagráður í listdansi, menntaðir grunnskólakennarar og/eða eiga langan starfsferil
sem atvinnudansarar og listkennslukennarar. Hátt hlutfall, næstum 100 % faglærðra, gerir
kennsluna enn faglegri sem skilar sér til nemendanna.

Þeir kennarar sem kenna grunnnámið vinna saman sem teymi með skólastjóra að gerð
námsáætlana. Í námsáætlunum kemur fram áfangalýsing, tímafjöldi greinar, hæfniviðmið
annarinnar, hvernig hæfniviðmið eru metin og kennsluáætlun vetrar. Einnig vinnur þessi hópur
saman að námsmati sem samanstendur af sjálfsmati, kennaramati, jafningjamati og stöðumati.
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Hlutverk og stefna
Hlutverk skólans er að bjóða upp á jákvætt, faglegt og uppbyggilegt skólaumhverfi með viðeigandi
og gagnlegri námskrá miðað við aldur og þroska. Nemendur læra best þegar þeir eru í umhverfi
sem þeim líður vel í, fá verkefni við hæfi og upplifa árangur. Skólinn leggur sitt af mörkum við að
bjóða upp á umhverfi þar sem nemendur fá tækifæri til að njóta sín og finna sína rödd.

Stefna skólans er að bjóða upp á nám þar sem kennarar skólans nýta sér fjölbreyttar
kennsluaðferðir til að ná til stærri hóps nemenda, t.d. með því að kynna nýtt spor með mismunandi
aðferðum tengdum skynfærum. Nemendur sjá mynd af t.d. plié, þeir sjá kennarann gera sporið,
heyra kennarann segja orðið, nemendurnir segja sjálfir orðið plié og gera sjálfir sporið.
Fjölbreytileikinn felst einnig í að fá nemendur til að vinna á ólíka vegu, sjálfstæðir, tveir og tveir
saman og stærri hópum. Skólinn leggur áherslu á að nám er ferli, mistök eru skref til árangurs,
samvinna er þroskandi í hópavinnu og leitast er við að þjálfa nemendur í gagnrýnni hugsun. Í
rauninni er stefna skólans ekki einungis að búa til góða dansara heldur að það nám sem á sér
stað í skólanum skili sér lengra, t.d. áfram í aðrar námsgreinar og það sem nemandinn tekur sér
fyrir hendur í samtíð og framtíð.

Sérstaða skólans
Sérstaða skólans er að skólinn býður upp á fjölbreyttar námsleiðir og námsleiðir sem höfða til
breiðs aldurshóps, frá ungum aldri til efri ára, hvert aldurstig fær sitt pláss í stundaskránni. Hver
námsleið er hugsuð út frá því hvernig hægt er að styðja við nemandann andlega, líkamlega og
félagslega, þar sem líkami og hugur eru eitt. Tekið er mið af þroska hvers aldurs og að kennarinn
mæti nemandanum þar sem hann er. Kennarinn er einhvers konar stuðningsnet sem veitir
nemendum verkfæri til að vinna ákveðin verk og til að komast á ákveðinn stað sem annars hefði
verið ómöguleg. Þegar nemandinn hefur náð tökum á því sem unnið er með réttir kennarinn önnur
verkfæri til að taka verkið eða færnina á næsta stig.

Annað sem einkennir skólann er áherslan á hreyfiþroskamynstur og hreyfiþroskaferli barna. Það
kemur m.a. fram í því að hugardans, sem er upphitunaraðferð sem byggð er á
hreyfiþroskamynstrum barna fyrsta árið, er innleiddur í margar kennslustundir, sérstaklega yngri
deildir forskólans og skapandi dansinn.

7

Það má einnig segja að sérstaða skólans sé að dansskólinn er með kennslufræðilega nálgun sem
er rauði þráðurinn í gegnum námsleiðir Óskanda og svo er fenginn innblástur frá ólíkum
fræðimönnum sem gerir uppbyggingu kennslustundarinnar skýrari fyrir kennara skólans og námið
verður faglegri fyrir vikið.

Einkunnarorð
Flestir skólar eru með einkunnarorð, Óskandi er þar ekki undanskilinn og eru einkunnarorð
skólans; samvinna, vellíðan, metnaður og sköpun. Allir þessir þættir einkenna skólann og eru
hafðir að leiðarljósi í starfsemi skólans.

Samvinna
Samvinna er þroskandi og mikilvægur hluti skólastafs. Samvinnan innan dansskólans er fjórþætt. Í
fyrsta lagi, samtal og samvinna kennara og skólastjórnanda við gerð kennsluáætlana og stefnu
skólans þannig að allir séu samstíga í hvernig skólaumhverfi Óskandi býður upp á. Í öðru lagi,
samvinna nemenda innan hvers bekkjar þar sem nemendur vinna saman með áherslu á virðuleg
og lýðræðisleg samskipti. Í þriðja lagi, samvinnuþríhyrningur nemenda, foreldra og kennara. Eins
og fram hefur komið þá er dansnám, sérstaklega þegar líður á, krefjandi nám. Samvinna þessa
þriggja aðila er mjög mikilvæg til þess að skólastarf blómstri. Í fjórða lagi er Óskandi í nánu
samstarfi við Klassíska listdansskólann á Grensásvegi og í Mjóddinni. Samvinna kallar á samtal
sem er mikilvægt í að þroska og móta skólann og búa til faglegt og gefandi skólaumhverfi.

Vellíðan
Þegar nafn skólans var ákveðið, ósk - andi, þá var það haft að leiðarljósi að nafnið vísaði í
umhverfi sem væri uppbyggilegt, jákvætt og notalegt - umhverfi sem einkenndist af vellíðan.
Nemendur læra best þegar þeir eru í umhverfi sem þeim líður vel í, fá verkefni við hæfi og upplifa
árangur. Vellíðan í skólaumhverfinu skiptir höfuðmáli til að nemendur fá tækifæri til að þroskast.
Einnig er mikilvægt að nemendur viti að mistök eru skref til árangurs og það er hluti af því að
þroskast. En til að nemendur þori að gera mistök þá þurfa þeir að finna fyrir öryggi og vera í
umhverfi sem þeim líður vel í.

Metnaður
Skólastjóri og kennarateymið leggur metnað í gerð skólanámskrár, námskrárgerð og allt sem
viðkemur kennslu og skólaumhverfinu. Það er trú okkar að ef við sem skóli höfum metnað fyrir
8

starfi okkar og starfsemi þá skili sá metnaður og seigla sér til nemenda. Ef nemendur leggja
metnað í nám sitt þá uppskera þeir eins og þeir sá og eiga síðan auðveldara með að takast á við
fjölbreytt og krefjandi verkefni.

Sköpun
Sköpun örvar forvitni, ímyndunarafl og opnar á nýja möguleika. Sköpun er eiginleiki sem við öll
fæðumst með en bælum oft niður þegar við eldumst. Það að halda áfram að skapa og uppgötva er
mikilvægur eiginleiki sem við búum yfir og getum styrkt. Óskandi leggur mikla áherslu á skapandi
kennsluaðferðir og að gefa rými fyrir sköpun í sem flestum kennslustundum.

Grunnþættir menntunar og tengsl við stefnu skólans
Í aðalnámskrá leik-, grunn- og framhaldsskóla er kveðið á um sex grunnþætti menntunar sem
skulu vera leiðarljós í almennri menntun og starfsháttum skóla. Þessir grunnþættir eru læsi,
sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Það listdansnám sem
Óskandi býður upp á styður við alla þessa grunnþætti menntunar og eflir kennara og starfsfólk í að
vinna með þá þætti sem móta grunninn að góðu skólaumhverfi.

Læsi, orðið var lengi tengt kunnáttu og færni sem fólk þarfnaðist til að geta lesið og skrifað. Nú er
hugtakið læsi orðið víðtækara og ekki eingöngu tengt því að geta lesið og komið hugsunum sínum
á blað heldur nær orðið læsi yfir miklu meira og getur verið notað í víðum skilningi, t.d. að
nemandinn öðlist þá hæfni og þekkingu að geta lesið í umhverfi sitt og tilfinningar. Í dansskólanum
notum við gjarnan orðið líkamslæsi, dans eflir t.d. líkamslæsi. Þegar nemandi hefur öðlast
líkamslæsi þá hefur hann skilning og góða tilfinningu fyrir því hvar eigin líkami er í rýminu og hvar
sérhver líkamshluti er í tengslum við eigin líkama, hlut eða aðra manneskju. Einstaklingurinn býr
þá yfir góðri samhæfingu og styrk á efri og neðri líkama og hægri og vinstri hlið, getur krossað
miðlínuna og er með gott jafnvægi.

Sjálfbærni felur í sér virðingu fyrir umhverfinu og samábyrgu samfélagi, margt smátt gerir eitt
stórt, við erum virkir einstaklingar í samfélaginu og í sameiningu getum við haft áhrif. Ein af reglum
skólans er að hver nemandi beri virðingu fyrir sér, hver öðrum og skólanum. Við leggjum mikið upp
úr samvinnu og að við, nemendur, kennarar og foreldrar, séum þríhyrningur sem er eitt samfélag
sem myndar skólaumhverfið Óskandi.

9

Heilbrigði og velferð er mikilvægur hluti af öllu skólastarfi en ekki síst mikilvægt í dansskóla sem
leggur áherslu á að styrkja nemendur bæði andlega og líkamlega, auka félagslega vellíðan og efla
ábyrgð þeirra á eigin velferð. Með heilbrigði og velferð er verið að tala um að skólaumhverfið þarf
að vera jákvætt, efla þarf færni nemenda í samskiptum, uppbyggingu sjálfsmyndar,
ákvarðanatöku, markmiðasetningu og streitustjórnun. Nauðsynlegt er að nemendur öðlist skilning
á þeim áhrifum sem menning, fjölmiðlar og tækni geta haft á heilsu og líðan. Marmið þessa þáttar
er að styðja börn og ungmenni svo að þau geti tekið upplýstar og ábyrgar ákvarðanir í tengslum
við eigið heilbrigði.

Lýðræði og mannréttindi, áhersla er lögð á jafnrétti og að nemendur þjálfist í lýðræðislegum
vinnubrögðum. Lýðræðislegt skólaumhverfi má t.d. sjá í menntakerfi John Dewey en hann lagði
áherslu á nemandann sjálfan, að hver og einn fengi tækifæri til að upplifa sig sem hluta af
samfélagi, fengi tækifæri til að leggja eitthvað til samfélagsins og að það yrði vettvangur til þess að
ná markmiðum sínum. Þetta endurspeglast í stefnu skólans og áherslu á fjölbreyttar leiðir við
kennsluna, að nemendur fái tækifæri til að finna eigin rödd, öðlist sjálfstraust og vinni í hópavinnu
til að æfa sig í lýðræðislegum vinnubrögðum og réttlæti. Það er mikilvægt að skólaumhverfið sé
mannúðlegt, jafnrétti ríki og að nemendur þjálfist í lýðræðislegri og gagnrýnni hugsun og ígrundun
um gildi samfélagsins.

Jafnrétti er að skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin forsendum, rækta hæfileika sína og
lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda skilnings, friðar, umburðarlyndis, víðsýni og jafnréttis. Í
skólastarfi skulu allir taka virkan þátt í að skapa samfélag jafnréttis og réttlætis og er skólinn
Óskandi þar ekki undanskilinn.

Sköpun er stór og mikilvægur þáttur í starfi dansskólans Óskanda og í rauninni í öllu skólastarfi.
Sköpun er að uppgötva, njóta, örva forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl og leika sér með
möguleika. Sköpun er að sjá fyrir það óorðna og framkvæma það. Sköpun byggist á forvitni,
áskorun, spennu og leit. Sköpun byggist einnig á gagnrýninni hugsun og aðferðum sem opna
sífellt nýja möguleika og því skiptir sköpunarferlið ekki síður máli en afrakstur verksins. Leikur er
mikilvæg námsaðferð og opnar víddir þar sem sköpunargleði getur notið sín. Hamingja og gleði
felast í því að finna hæfileikum sínum farveg og fá að njóta sín sem einstaklingur og hluti af heild.
Óskandi leggur áherslu á skapandi skólastarf þar sem sköpun er höfð að leiðarljósi í hverri
kennslustund og leitast er við að beita skapandi kennsluaðferðum. Það að efla sköpun nemenda
er mjög mikilvægt og eitthvað sem mun skila sér til framtíðar.
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Uppeldis- og kennslufræðileg nálgun
Hreyfing fyrstu árin er grunnurinn að allri hæfni. Það er mikilvægt að barn fái tækifæri til að hreyfa
sig frá fæðingu og er gólfið fyrsti leikvöllurinn þar sem barnið fær tækifæri til þess að finna og
þekkja hvar eigin líkami er í rýminu. Hreyfing er gríðarlega mikilvæg ekki síst á öld þar sem tækni
sem felur í sér litla hreyfingu er alls ríkjandi. Listkennsla hvetur til sköpunar, öryggis og forvitni,
þátta sem undirbúa nemandann fyrir atvinnulífið samhliða lesfærni og stærðfræðihugsun. Einn
þáttur í listkennslu er dans. Danskennsla getur haft jákvæð áhrif á aga, félagsfærni og sjálfstraust,
og virkað sem forvörn gegn ýmsum heilsukvillum.

Dansskólinn Óskandi nýtir sér innblásturs ólíkra einstaklinga við uppbyggingu á stefnu og
uppeldis- og kennslufræðilegri nálgun skólans. Kennslufræði Anne Green Gilbert er rauði
þráðurinn í kennslufræðilegri nálgun dansskólans Óskanda og svo fléttast inn í aðrar
uppeldisstefnur, fræðimenn og kennslukerfi eftir áherslu hvers námskeiðs. Klassískur ballett í
grunnnáminu er t.d. kenndur að mestu leyti eftir rússnesku kerfi sem heitir Vaganova en við
sækjum verkfæri að skapandi kennsluháttum, hugmyndafræði og uppbyggingu kennslustundar í
kennslufræði Gilbert ásamt því að fá innblástur frá öðrum uppeldis- og menntunarfræðingum til að
mæta stefnu skólans um að mæta nemendum þar sem þeir eru og búa til það umhverfi sem
einkennir dansskólann Óskanda.

Eins og fram hefur komið þá leitum við einkum í smiðju eftirtaldra uppeldis- og
menntunarfræðinga; Anne Green Gilbert, Rudolf Laban, Stephanie Johnson, John Dewey,
Abraham Maslow, Lev Vygotsky, Howard Gardner, Fredrich Fröbel, Bonnie Bainbridge Cohen og
Magda Gerber. Auk þess tökum við mið af aðalnámskrá leik, - grunn- og framhaldsskóla og
listdansskóla.

Í þessari skólanámskrá verður farið nánar í kennslufræði Anne Green Gilbert þar sem
kennsluhættir hennar eru rauði þráðurinn í kennslufræðilegri nálgun skólans og hún teygir anga
sína í allar námsleiðir sem Óskandi býður upp á en kemur missterk inn eftir áherslum hvers
áfanga. Einnig teljum við að sú kennslufræði einkenni skólann og þá einkum áherslan á
hreyfiþroskamynstur barna þar sem við notum þá upphitunaraðferð í mörgum námsleiðum,
sérstaklega í yngri deildum forskólans og í skapandi dansinum.
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Nánar um kennslufræði Anne Green Gilbert
Gilbert byggir kennsluaðferð sína á fræðum sem hún kallar,,Brain compatible dance education” og
byggist hún á rannsóknum og þekkingu á samspili heilans, þ.e. starfsemi hans, og dansi í formi
hreyfinga. Kennsluaðferðin er byggð á tíu þáttum sem snúast m.a. um það að bjóða upp á
gagnlega og viðeigandi námskrá í faglegu og uppbyggjandi umhverfi. Um leið er lögð áhersla á að
gera einstaklingnum kleift að öðlast tilfinningaþroska, þjálfa samskiptafærni og beita sjálfstæðum
vinnbrögðum, ásamt því að fá og veita uppbyggilega endurgjöf.

Í útfærslu Anne Green Gilbert notar hún hugmyndafræði Rudolf von Laban sem innblástur við gerð
fimmtán dansþema; rými, stærð, plön, áttir, braut, einbeiting, hraði, taktur, orka, þyngd, flæði,
líkamshlutar, tengsl, form og jafnvægi, sem skiptast niður í fjóra aðalflokka, rými, tíma, afl og
líkama, sem kennslutíminn er byggður á. Með því að vinna með mismunandi dansþemu í hverjum
tíma þá er verið að hvetja til nýrra hreyfimynstra og nálgana og efla líkamsvitund og hreyfigreind
einstaklingsins. Kennslustundinni er svo skipt upp í fimm hluta; upphitun, könnun á þema, tækni,
sköpun og lok.

1. Upphitun felur í sér hugardans og kynningu á þema kennslustundarinnar með notkun
skynfæranna, sjá heiti þemaðs (t.d. þyngd), heyra það, segja það og túlka það með
líkamanum.
2. Könnun á þema þar sem nemandinn fer í gegnum skipulagðan spuna eða leik þar sem
nemendur vinna einir, tveir eða í litlum hópum.
3. Þjálfun færni til að ná tökum á þeirri tækni sem á við þemað og færni einstaklingsins.
4. Sköpun felur í sér sköpun nýrra hreyfinga tengdum þemanu og vinnu í hópum eftir
mismunandi leiðum til að skapa dans. Nemandinn fær, undir leiðsögn kennara, tækifæri til
að kynnast ólíkum leiðum við að skapa dans, t.d. leita innblásturs í ljóð, listverk, ljósmyndir
og með kerfisbundum leiðum eins og ABA (A = ein hugmynd/spor, B = önnur hugmynd/spor
o. s. frv. ), ABC, ABCAD o.fl. eftir hóp og viðfangsefni.
5. Lok hvers tíma einkennast af því að verki er deilt með hópnum og gefinn tími til að þjálfa
gagnrýna hugsun.

Einn mikilvægast þátturinn í kennslufræði Gilbert er hugardans (braindance). Hugardansinn
samanstendur af æfingum sem eru upphitun fyrir líkama og sál. Dansinn er byggður á átta

12

hreyfimynstrum sem barnið fer í gengum fyrsta árið og hafa áhrif á þroska miðtaugakerfis. Dansinn
hjálpar nemendum við að halda athygli og eykur orku og stuðlar þar með að því að þeir verði
móttækilegir fyrir því að læra. Hugardansinn skiptist í átta þætti; Öndun, snerting, að og frá miðju,
höfuð og rófubein, efri- og neðri líkami, líkamshliðar, krossa miðlínuna og vestibular system eða
andarkerfið í innra eyranu.

Nánar um hugardans („Braindance“)
Hugardans eru æfingar sem er upphitun fyrir líkama og sál. Dansinn er byggður á átta
hreyfimynstrum sem barnið fer í gengum fyrsta árið og hafa áhrif á þroska miðtaugakerfis.
Ungabörn fara í gegnum þessi mynstur af sjálfu sér fyrsta árið ef þau fá tækifæri til að vera á
gólfinu. Maðurinn er þannig byggður að hann fer í gegnum ákveðið hreyfiþroskaferli fyrsta árið.
Þetta hreyfiþroskaferli myndar miðtaugakerfið sem leggur grunninn að einbeitingu, þroska og góðri
hegðun. Þegar ákveðin mynstur vantar í hreyfiþroskaferlið, t.d. vegna erfiðrar fæðingar, veikinda,
umhverfis, höfuðáverka eða of lítils leiktíma á gólfinu, getur það valdið glufum í þroska
taugakerfisins sem seinna geta komið fram m.a. í námserfiðleikum, talþroska, svefnerfiðleikum,
minnisglöpum og jafnvægi.

Hugardansinn rifjar upp hreyfimynstur barna, þau sem byggja taugakerfið, hefur áhrif á
heilaþroska, og hjálpar okkur við að takast á við lífið. Þessi mynsturgerð í röð hjálpar okkar að
muna hluta af líffæra- og vöðvarkerfinu sem styður við líkamsbygginguna. Hvert mynstur byggir á
fyrra mynstri og styður næsta mynstur. Ef vel tekst þá myndast góð heild líkama og sálar. Það að
skipta mynstrunum niður í átta mynstur beinir athyglinni að hverju mynstri fyrir sig og hjálpar okkur
við að einbeita okkur að einu mynstri sem getur losað um einhverja fyrirstöðu og tengir alla hluta
líkamans og myndar eina heilsteypta heild.

Þróun hugardansins má rekja aftur til þess tíma þegar Gilbert starfaði sem grunnskólakennari. Eftir
því sem tíminn leið varð hún vör við mikla aukningu hegðunarvandamála í kennslustundum og tók
eftir því að nemendur hennar áttu erfiðara með að læra og halda athygli í tímum en áður. Hún varð
fyrir áhrifum frá vinnu Newall Kephart, Bartenieff fræðum og hugmyndum Bette Lamont sem öll
eiga það sameiginlegt að vinna með hreyfimunstur barna fyrsta árið og mikilvægi þessa tímabils
fyrir þroska heila- og miðtaugakerfis. Gilbert innleiddi hugardans inn í alla kennslu sína, bæði sem
grunnskólakennari og sem danskennari. Hún sá mikinn mun hjá nemendum sínum og er
kennslufræðin sem hún þróaði í framhaldi af þessu kennd í mörgum skólum í heiminum
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Uppskrift af hugardansinum
1. Öndun - anda að og frá.
2. Snerting - banka, strjúka allan líkamann.
3. Að og frá miðju - lengja alla sex útlimina (handleggi (2), fótleggi (2), höfuð og rófubein) út frá
miðjunni/naflanum og aftur inn.
4. Höfuð - rófubein - Tengsl hreyfinga frá höfði til rófubeins að hryggnum meðtöldum. Höfuð,
rófubein og hryggur geta bæði hreyft sig eitt og sér og saman.
5. Efri - neðri líkami - hreyfa einungis efri líkamann og svo einungis neðri líkamann.
6. Líkamshliðar - hreyfa aðeins hægri hlið og svo aðeins vinstri hlið. Gera lárétta augnhreyfingu.
7. Krossa miðlínuna - ská tenging í gegnum miðju líkamans með samhæfingu efri og neðri
líkama. Gera lóðrétta augnhreyfingu.
8. Vestibular system eða andarkerfið í innra eyranu - hreyfing sem þjálfar jafnvægi t.d. snúa
sér í hringi.

Hugardansinn með hliðsjón af því hvernig hann tengist hreyfiþroska barna
Öndun, tengist því að það fyrsta sem barn gerir þegar það fæðist er að taka fyrsta andardráttinn.
Súrefni er eins og fæða sem fer til heilans og taugaþræðir byrja að þroskast og tengjast. Allar
hreyfingar eru tengdar öndun og eru því grunnurinn að allri þekkingu og tilfinningalegu jafnvægi.

Snerting, hún er mikilvæg fyrir tengslamyndun, ásamt því að vita hvar eigin líkami byrjar og endar
og staðsetningu í rýminu. Snerting hefur áhrif á það hvernig við dönsum við aðra og hvernig við
höldum á blýanti.

Að og frá miðju, þegar barn fæðist þá er það í fósturstöðu og svo hægt og rólega teygir það úr
útlimunum, líkaminn opnast og lokast frá miðjunni, ósjálfráðu viðbrögðin stjórna hreyfingunni sem
verður svo að meðvitaðri hreyfingu. Í þessu mynstri byrjar barnið að skynja sjálft sig, hvað er ég og
hvað er ég ekki? Hreyfimynstrið byrjar í móðurkviði og snýst ekki um styrk og stuðning heldur
hreyfileika og tengsl líkamans við sjálfan sig. Það er mikilvægt að börn nái jafnvægi á milli
,,flexion” og ,,extension” á hrygg, fótum og höndum. Sterk miðja skiptir sköpum þegar kemur að
skólagöngu og hjálpar nemandanum við að sitja og hlusta á kennarann ásamt því að styrkja
hæfileikann til að leika sér og klifra.
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Höfuð - rófubein, þegar barn fæðist þá er hryggurinn eins og stafurinn C en svo með styrk og
hreyfingu þá breytist lagið á hryggnum í ,,cervical”, ,,thoracic”, ,,lumbar” og ,,sacral”. Góð hreyfing
frá höfði að rófubeini auðveldar boð í gegnum miðtaugakerfið, styrkir axla-, höfuð- og bakvöðva
sem hjálpar börnum að sitja, skrifa og læra.

Efri - neðri, hreyfigeta í öllum efri líkamanum og öllum neðri líkamanum. Hæfileikinn að hreyfa
neðri líkamann meðan sá efri er kyrr og öfugt og góð samhæfing og samband á milli efri og neðri
líkama. Hvað getur efri líkaminn gert og hvað getur sá neðri gert? Við sjáum þetta mynstur skýrt
þegar barn liggur á maganum á olnboganum, barnið ýtir olnboga og tám í gólfið, það er styrkur í
höfði og hrygg. Góð samhæfing efri og neðri líkama er mikilvæg hæfni og gerir okkur t.d. kleift að
halda á boxi á sama tíma og við löbbum upp og niður stiga. Þróaður efri og neðri líkami er
stuðningur fyrir okkur sjálf og hjálpar okkur að setja mörk, að komast frá einum stað á næsta og
tengjast öðrum í samfélaginu án þess að missa jarðtenginguna.

Líkamshliðar, hreyfigeta í öllum hægri líkamanum og svo hreyfigeta í öllum vinstri líkamanum. Það
er mikilvægt að ungabarn sé með jafnvægi á hreyfigetu á báðum hliðum, noti báðar hliðar
jafnmikið. Við sjáum þetta hreyfimynstur þegar barn skríður á maganum og fullorðinn einstaklingur
beitir því þegar hann notar aðra höndina til að halda á nagla og hina höndina við að negla.

Krossa miðlínuna, líkt og með fyrri hreyfimynstur hér að ofan þá þurfa hin fyrri að vera til staðar til
að þetta þróist. Þegar þetta mynstur er til staðar þá er allur líkaminn tengdur. Krossa miðlínuna
eins og orðin gefa til kynna er ská tenging í gegnum líkamann með samhæfingu efri og neðri
líkama, hægri hönd snertir vinstri tá í tengingu við miðjuna. Margir eru ekki með þetta
hreyfimynstur þ.e.a.s. útlimirnir eru ekki tengdir við miðjuna. Þegar þetta mynstur er komið hjá
börnum þá eru ósjálfráðu viðbrögðin að ofan komin og þegar barn hefur náð tökum á fyrri
hreyfimynstrum þá getur það krossað miðlínuna eins og sést þegar barn hefur náð tökum á því að
skríða á hnjánum. Þegar barn skríður þjálfar það lóðrétta augnhreyfingu og getur svo síðar skrifað
texta án þess að skipta um hönd.

Áttunda og síðasta mynstrið er andakerfið sem stýrir m.a. jafnvægi en hægt er að nota þennan
þátt hugardansins i byrjun eða í lokin. Andakerfið er fyrsta skynfærið og byrjar í móðurkviði. Örvað
andakerfi hefur áhrif á heyrn, samhæfingu og jafnvægi. Jafnvægi hefur áhrif á alla hæfni og
hreyfingu og hægt er að bæta jafnvægi með því að snúa sér í hringi, rúlla sér og sveifla fram og til
baka.
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Námsframboð og fyrirkomulag
Námsframboð í dansskólanum Óskandi er fjölbreytt og skiptist í nokkra flokka eftir aldri og áherslu
nemenda. Flokkarnir eru kríladans (2 mán. - 3 ára), skapandi dans (4 - 9 ára), forskóli (1. - 5.
flokkur), grunnnám í listdansi (1. - 4. stig), Dansfjör (12+ ára), fullorðinsballett og dans fyrir eldri
borgara. Hér fyrir neðan verða allir námsflokkarnir teknir fyrir og útskýrðir nánar.

Kríladans
Kríladans skiptist í tvö námskeið, Gaman saman og Fyrstu sporin. Bæði þessi námskeið eru fyrir
börn og foreldra, foreldrið eða forráðamaðurinn tekur virkan þátt í kennslustundinni.

Gaman saman
Námskeiðið „Gaman saman“ er samverustund fyrir börn og foreldra þar sem þátttakendur njóta
þess að hreyfa sig saman í hópi með öðrum foreldrum. Þetta námskeið eru fyrir börn sem eru um
2 mánaða og þar til barnið fer að labba. Nánari upplýsingar um þetta námskeið kemur haustið
2020.

Fyrstu sporin
Námskeiðið „Fyrsta sporið“ er hreyfisamverustund fyrir foreldra og börn sem eru farin að labba til 2
1/2 ára. Nánari upplýsingar um þetta námskeið kemur haustið 2020.

Skapandi dans
Tímarnir í skapandi dansi byggjast m.a. á kennslufræði Anne Green Gilbert. Unnið verður með
mismunandi dansþemu í hverjum tíma. Þau skiptast í í fjóra flokka, rými, tíma, afl og líkama og
inniheldur hver tími upphitun (hugardans), spuna, tækni, sköpun og lok.

Hver kennslustund er skipulögð með það að leiðarljósi að styðja við líkamslæsi, gagnrýna hugsun
og þroska hreyfigreindar en einnig að opna hugann fyrir sköpun og stuðla að auknum
félagsþroska.
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Skapandi dans fyrir 4 - 5 ára
Skapandi dans er kynntur í gegnum leik og sögu. Nemandinn fær tækifæri til að virkja
ímyndunarafl sitt og sköpunargáfu til þess að uppgötva ný hreyfimynstur. Áhersla er lögð á
samvinnu, að þjálfa samskiptafærni og styrkja líkamslæsi. Kennslustundin er 50 mínútur í senn,
einu sinni í viku. Tveir kennarar kenna tímann. Nemendur í þessum hópi taka þátt í vorsýningu
skólans.

Skapandi dans fyrir 6 - 8 ára
Nemendur fá tækifæri til að kynnast spunavinnu og fjölbreyttum leiðum við að skapa dans.
Spunaæfingar geta haft góð áhrif á sjálfsöryggi og æfa nemendur í því að vera óhræddir við að
gera mistök. Spuninn aðstoðar dansarann við að vera skapandi og hugmyndaríkur þar sem
spuninn býr til flæði og stresslaust umhverfi. Kennslustundin er 60 mínútur í senn, einu sinni í viku.
Nemendur í þessu hópi taka þátt í jólasýningu og vorsýningu skólans.

Forskóli
Forskólinn er fyrir nemendur á aldrinum 3 ára til 8 ára og er undirbúningur fyrir grunnstigin, 1. - 7.
stig, sem kennd eru samkvæmt aðalnámskrá listdansskóla frá mennta- og
menningarmálaráðuneytinu. Forskólinn skiptist í 5 flokka og miðast flokkarnir við fæðingarár
nemenda; 1. flokkur (börn fædd 2017), 2. flokkur (börn fædd 2016), 3. flokkur (börn fædd 2015), 4.
flokkur (börn fædd 2014) og 5. flokkur (börn fædd 2013 og 2012). Hver flokkur (aldursstig) er
hugsaður með hreyfiþroska og þroskastig barna í huga þannig að hver kennslustund mæti þörfum
hvers aldurshóps. Markmið forskólans er að þroska og örva hreyfigreind, rýmisgreind og
félagsþroska. Auk þess eru nemendur kynntir fyrir klassískum ballett og grunninn lagður að frekara
dansnámi.

1. flokkur
Klassískur ballett er kynntur í gegnum leik og skapandi dans. Áhersla er lögð á dansgleði og að
styrkja samhæfingu líkamshluta, hreyfigreind og félagsfærni. Stuðst er við kennslufræði Anne
Green Gilbert. Hver kennslustund byrjar á upphitun sem er byggð á hreyfiþroskamynstri barna
fyrsta árið og nefnist hugardans. Kennslustundin er 45 mínútur í senn og tveir kennarar kenna
tímann. Nemendur í þessum hópi taka þátt í vorsýningu skólans.
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2. flokkur
Klassískur ballett er kynntur í gegnum leik og skapandi dans. Áhersla er lögð á dansgleði, að
styrkja líkamsvitund og félagsfærni. Stuðst er við kennslufræði Anne Green Gilbert. Hver
kennslustund byrjar á upphitun sem er byggð á hreyfiþroskamynstri barna fyrsta árið og nefnist
hugardans. Kennslustundin er 50 mínútur í senn og tveir kennarar kenna tímann. Nemendur í
þessum hópi taka þátt í vorsýningu skólans.

3. flokkur
Grunnspor í klassískum ballett; sporin eru kennd með skapandi dansi í gegnum leik og með
einföldum æfingum. Áhersla er lögð á dansgleði, virðingu hvert fyrir öðru, að styrkja líkamslæsi og
sjálfstraust. Stuðst er við kennslufræði Anne Green Gilbert. Hver kennslustund byrjar á upphitun
sem er byggð á hreyfiþroskamynstri barna fyrsta árið og nefnist hugardans. Kennslustundin er 60
mínútur í senn og tveir kennarar kenna tímann. Nemendur í þessum hópi taka þátt í vorsýningu
skólans.

4. flokkur
Tveir kennarar kenna tímann, annar umsjónarkennari og hinn aðstoðarkennari. Klassískur ballett
er kenndur með einföldum æfingum. Áhersla er lögð á dansgleði, samvinnu, að efla hæfni
nemenda til agaðra vinnubragða, að styrkja líkamsvitund, sjálfstraust og að byggja upp
dansorðaforða. Kennslustundin er 60 mínútur í senn, tvisvar sinnum í viku. Nemendur í þessu hópi
taka þátt í jólasýningu og vorsýningu skólans.

5. flokkur
Klassískur ballett er kenndur með einföldum æfingum. Áhersla er lögð á dansgleði, vandvirkni,
samvinnu, að efla hæfni nemenda til agaðra vinnubragða, að styrkja líkamsvitund og sjálfstraust.
Kennslustundin er 75 mínútur í senn, tvisvar í viku. Nemendur í þessum hópi taka þátt í
jólasýningu og vorsýningu skólans.

Þetta er elsti hópurinn í forskólanum og næst tekur við 1. stig.
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Grunnnám í listdansi
Grunnnámið, framhald af forskólanum, er fyrir nemendur 9 ára til 15 ára og er undirbúningur fyrir
framhaldsdeildina. Grunnnám í listdansi skiptist í tvo áfanga og samanstendur af 7 stigum. Fyrri
áfanginn er 1. - 3. stig og seinni áfanginn 4. - 7. stig. Óskandi býður upp á fyrstu 4 stigin í
húsnæði sínu á Eiðistorgi, 5. - 7. stig eru kennd í samstarfi við Klassíska listdansskólann og fer
kennslan fram í húsnæði þeirra við Grensásveg 14.

Grunnnámið er kennt samkvæmt aðalnámskrá listdansskóla og samstendur af klassískum ballett,
nútímalistdansi, spuna, táskótækni, dansverkum, þjóðdönsum, karakterdönsum og djassdansi.
Klassískur ballett er kenndur samkvæmt Vaganovakerfinu og nútímalistdansinn er kenndur með
áhrifum frá Rudolf Laban og Anne Green Gilbert.

Áhersla er lögð á faglega, þroskandi og uppbyggilega kennslu þar sem hver nemendi fær tækifæri
til að þroskast og blómstra. Dansgleði, samvinna, efling líkamslæsis og hæfni til agaðra
vinnubragða eru höfð að leiðarljósi.

Þyngdarstig og hraði eykst með hverju stiginu og samsettar æfingar verða flóknari. Stigunum má
því líkja við hús sem er í byggingu. Húsið er nemendurnir og kennararnir eru vinnupallarnir í
kringum húsið sem styðja við byggingu hússins. Hvert stig er byggt ofan á það næsta og á 7. stigi
eru nemendur orðnir glæsilegt hús og eru tilbúnir að fara á framhaldsbraut í listdansi.

Algengasta aldurskiptingin: 1. stig: 8 - 9 ára, 2. stig: 9 til 10 ára, 3. stig: 10 til 12 ára, 4. stig: 11 til
13 ára, 5. stig: 12 til 14 ára, 6. stig: 13 til 14 ára, 7. stig: 14 til 15 ára.

Nemendur í grunnnáminu taka þátt í jólasýningu og vorsýningu skólans og fá tækifæri til að sýna
afrakstur vinnu vetrarins.
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Áfangi 1 - Grunnnám í listdansi
Kennslustundafjöldi

1. stig

2x90 mín. klassískur ballett
1x90 mín. nútímalistdans

Samtals 4.5 klst. á viku

2. stig

2x90 mín. klassískur ballett
1x90 mín. nútímalistdans

Samtals 4.5 klst. á viku

3. stig

2x90 mín. klassískur ballett
1x90 mín. nútímalistdans
1x30 mín.
styrktaræfingar/undibúningur
fyrir táskó
1x60 mín. jógatími

Samtals 6 klst. á viku

Áfangi 2 - Grunnnám í listdansi
Kennslustundafjöldi

4. stig

3x90 mín. klassískur ballett
1x90 mín. nútímalistdans
1x30 mín.
styrktaræfingar/undibúningur
fyrir táskó
2x30 mín. táskótækni
1x60 mín. jógatími

Samtals 8.5 klst. á viku

Kennarar sem kenna grunnnámið vinna saman sem teymi með skólastjóra að gerð
kennsluáætlana. Í kennsluáætlunum kemur fram áfangalýsing, tímafjöldi greinar, hæfniviðmið
annarinnar, hvernig hæfniviðmið eru metin og kennsluáætlun vetrar. Einnig vinnur þessi hópur
saman að námsmati sem samanstendur af sjálfsmati, kennaramati, jafningjamati og stöðumati.

Í lok haustannar og í lok vorannar fara nemendur í stöðumat. Nemendur fá umsögn frá kennara
hverrar listgreinar. Markmiðið með stöðumatinu er að nemendur átti sig á hvar þeir eru staddir í
náminu, hverju hafa þeir náð tökum á og hver eru næstu skref til að að ná tilteknum
hæfniviðmiðum stigsins. Einnig er stöðumatið ávinningur fyrir kennarann sem fær tækifæri til að
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ræða við og bera sig saman við þá kennara sem horfðu á stöðumatið. Það er ákvörðun skólastjóra
og kennara hvort nemandi komist á næsta stig, það fer eftir frammistöðu vetrarins með hliðsjón af
námsmati vetrarins.

Dansfjör
Dansfjör eru fjölbreyttir tímar fyrir unglinga og framhaldsskólanemendur sem langar að dansa sér
til ánægju, huga að líkamlegri og andlegri þjálfun í þroskandi og uppbyggjandi umhverfi.
Námskeiðið inniheldur val um klassískan balletttíma, nútímalistdans og jóga. Nemendur geta búið
til stundatöflu sína með vali um einn - fjóra tíma á viku. Nemendur í Dansfjöri gefst kostur á að
taka þátt í nemendasýningum skólans ef áhugi er fyrir hendi.

Fullorðinsballett
Fullorðinsballett er námskeið sem er styrkjandi og góð leið til að hreyfa sig í góðum hópi.
Námskeiðið skiptist í tvo hópa, byrjendur og lengri komna. Fullorðinsballett fyrir lengra komna er
fyrir nemendur sem hafa grunn í ballett og kennsla fer fram tvisvar í viku í 75 mínútur í senn.
Fullorðinsballett fyrir byrjendur er námskeið sem er fyrir nemendur sem hafa lítið sem ekkert verið í
ballett áður. Kennsla fer fram einu sinni í viku og í 75 mínútur í senn.

Dans fyrir eldri borgara
Dans fyrir eldri borgara er sex vikna námskeið sem haldið er í samstarfi við félags- og
tómstundastarf eldri bæjarbúa á Seltjarnarnesi. Dans fyrir þennan aldurshóp hófst í janúar 2020 og
hlaut mjög góðar undirtektir. Haustið 2020 er á dagskrá að fara enn lengra með þetta
tilraunaverkefni og bjóða upp á fjölbreytt dansnámskeið fyrir eldri borgara sem skiptast í þrjú sex
vikna námskeið og verða kynnt fljótlega.

Annað
Óskandi reynir að bjóða upp á fjölbreytni og faglega kennslu á mörgum sviðum innan danslistar og
hreyfingar þar sem hugsunin er að styrkja einstaklinginn andlega og líkamlega. Hér eru auka
námskeið sem eru einnig í boði, hægt að taka sér eða í samfloti við aðrar námsleiðir.
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Sirkus
Óskandi býður upp á sex vikna námskeið í sirkus fyrir nemendur 6 - 8 ára, fædda 2012 - 2014.
Tímarnir verða kenndir í gegnum hreyfingu þar sem hver tími flæðir frá upphitun að viðfangsefni
að samantekt og slökun. Nemendur verða kynntir fyrir ýmsum sirkusáhöldum og mismunandi
greinum innan sirkusins ásamt þeim heillandi heimi sem hann býr yfir. Kennd verður grunntækni í
jafnvægislistum, húlli, akróbati, kastlistum og juggli og fær hver og einn að njóta sín á eigin
forsendum og hraða.

Jóga
Óskandi býður upp á jógatíma í hverri viku sem er hluti af tímum sem Dansfjörið og Grunnnámið í
listdansi getur valið úr en einnig er hægt að skrá sig eingöngu í jógatíma. Tímarnir eru ætlaðir
nemendur á efsta stigi grunnskóla og framhaldsskóla. Í tímunum verða kenndar grunnstöður hatha
jóga, kraftmikið jógaflæði, djúpar teygjur, góð slökun og hugleiðsla.

Sumarnámskeið
Í júní eru sumarnámskeið haldin fyrir börn á aldrinum 6 - 16 ára. Námskeiðin eru í 4 - 5 daga hvert,
3 - 4 klukkutíma í senn, fer eftir námskeiði. Þeir kennarar sem kenna sumarnámskeiðin eru allir
fagaðilar í listgrein sinni.

Samstarfsaðilar
Dansskólinn vinnur í nánu samstarfi við Klassíska listdansskólann á Grensásvegi 14 og í
Mjóddinni en báðir þeir skólar eru undir Dansgarðinum. Í janúar 2019 hóf Óskandi samstarf við
félags- og tómstundastarf eldri bæjarbúa á Seltjarnarnesi þar sem eldri borgurum stóð til boða að
sækja námskeið í samfélagsdönsum á laugardögum undir leiðsögn kennara.

Dansgarðurinn
Dansgarðurinn er regnhlífarsamtök og samanstendur af Óskanda, Klassíska listdansskólanum,
Dansi fyrir alla og Forward youth company.
Markmið Dansgarðsins er að:
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● Bjóða upp á faglega og fjölbreytta danskennslu í klassískum ballet, nútíma-og samtímadans
og skapandi dans.
● Gera danskennslu og viðburði aðgengilega fyrir börn og ungt fólk.
● Efla umræðu um sviðslistir á milli ungra áhorfenda og listamanna.
● Sameina og styðja listamenn sem eru að vinna með dans og sviðslistir fyrir ungt fólk og alla
áhorfendur.
● Vinna með öðrum stofnunum til að svara betur samfélagsþörfum á sviði dans- og
sviðslistar.

Klassíski listdansskólinn
Dansskólinn Óskandi er í nánu samstarfi við Klassíska listdansskólann. Samvinna er mikilvæg,
þroskandi og skemmtileg. Með samvinnu þessara tveggja dansskóla undir Dansgarðinum geta
þessir skólar í sameiningu boðið upp á gott og fjölbreytt listnám á höfuðborgarsvæðinu.

Félags- og tómstundastarf eldri bæjarbúa á Seltjarnarnesi
Félags- og tómstundastarf eldi bæjarbúa á Seltjarnarnesi er með aðsetur á Skólabraut 3 -5.
Félagsstarfið sem boðið er upp á er fjölbreytt og er Kristín Hannesdóttir forstöðumaður
félagsstarfsins.
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Hagnýtar upplýsingar
Skóladagtal

Skóladagatal birt með fyrirvara um breytingar.
Sjá í betri gæðum á heimasíðunni okkar, www.oskandi.is/skoladagtal
Haustönn:

Jólafrí nemenda í grunnnámi hefst: 14.des.

Skólasetning fyrir grunnnámið: 24. ágúst.

Vorönn:

Kennsla grunnnáms hefst: 25. ágúst.

Kennsla grunnnáms hefst: 4. janúar.

Kennsla annarra deilda hefst: 31. ágúst.

Kennsla annarra deilda hefst: 11. janúar.

Vetrarleyfi haustannar: 22. - 26. október.

Foreldravika: 8. - 13. febrúar.

Stöðumat nemenda í grunnnámi: 2. - 6. nóv.

Vetrarleyfi: 20. - 23. febrúar.

Jólasýning/opinn tími fyrir nemendur 3 - 5

Páskafrí: 1. - 5. apríl.

ára: 21.nóvember.

Vorsýning skólans í Borgarleikhúsinu:

Jólasýning fyrir nemendur frá 4. flokki:

10. eða 11. apríl.

28. og 29.nóvember.

Stöðumat nemenda í grunnnámi: 3. - 7. maí.

Jólafrí nemenda annarra deilda hefst:

Vorönn lýkur: 29. apríl.

7. desember.

Sumarnámskeið: 7. - 25. júní.
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Skólastundaskrá
Skólastundaskrá vorið 2020 er hægt að nálgast á síðunni okkar, https://www.oskandi.is/stundaskra
Skólastundaskrá veturinn 2020 - 2021 er í vinnslu.

Skólareglur skólans
● Við sýnum kurteisi.
● Við berum virðingu fyrir sjálfum okkur, hvert öðru og skólanum.
● Við mætum stundvíslega í tíma.
● Við mætum snyrtileg til fara í tíma.
● Við tökum verðmæti með okkur inn í tímann, þau eru á ábyrgð nemenda.
● Leyfi og veikindi skal tilkynna á netfangið oskandi@oskandi.is
● Nemendur í 4. og 5. flokki og grunnnáminu, 1. - 4. stigi mæta í skólabúningum til kennslu.

Skólabúningur
Skólabúningur er fyrir nemendur í 4. flokki og 5. flokki og grunnnáminu, 1. - 4. stigi.
Arena dansverslun á Eiðistorgi sér um sölu skólabúninganna.
○ Skólabúningur - 4. og 5. flokkur í klassískum ballett.
■ Stelpur, skólabolur fjólublár, bleikar sokkabuxur, ballettskór og hárið greitt í
hnút.
■ Strákar, skólabolur hvítur, svartar buxur, ballettskór og vel greitt hár.
○ Skólabúningur - 1. - 3. stig í klassískum ballett.
■ Stelpur, skólabolur dökk bleikur, bleikar sokkabuxur, ballettskór og hárið greitt
í hnút.
■ Strákar, skólabolur hvítur, svartar buxur, ballettskór og vel greitt hár.
○ Skólabúningur - 4. stig í klassískum ballett.
■ Stelpur, skólabolur blár, bleikar sokkabuxur, ballettskór og hárið greitt í hnút.
■ Strákar, skólabolur hvítur, svartar buxur, ballettskór og vel greitt hár.
○ Skólabúningur - 1. - 4. stig í nútímalistdansi/skapandi dansi.
■ Stelpur og strákar, bolur, leggings/sokkabuxur og vel greitt hár.

25

Foreldrafélag
Foreldrafélag skólans heitir Foreldrafélag Dansgarðsins og er dansskólinn Óskandi og dansskólinn
Klassíski listdansskólinn með sameiginlegt foreldrafélag þar sem þessir tveir skólar vinna náið
saman.

Heimili og skóli
Það er mikilvægt að samvinna og upplýsingaflæði milli skóla og heimila sé góð. Skólastjórinn nýtir
sér tölvupóst til að koma upplýsingum til foreldra og nemenda. Foreldrar eru beðnir að hafa
samband við skólastjóra með tölvupósti eða biðja um símafund eða viðtal ef það er eitthvað sem
skólinn þarf að vita sem gæti haft áhrif á námsframvindu, ástundun og hegðun.

● Í ágúst er skólasetning með skólastjóra, kennurum, nemendum og foreldrum grunnáms í
listdansi.
● Í ágúst er kynningarfundur fyrir foreldra annarra deilda og eldri nemendur annarra deilda
þar sem farið er yfir starf vetrarins.
● Í nóvember eru foreldrartímar fyrir yngri deildir forskólans og skapandi dans.
● Í febrúar er foreldravika í skólanum og foreldrum allra deilda gefst tækifæri á að kíkja í
heimsókn og vera með í kennslustundinni.

Skráning
Skráning í skólann fer að mestu fram á heimasíðunni okkar, www.oskandi.is. Þar er hægt að finna
námskeiðslýsingar á öllum þeim námsleiðum sem skólinn hefur upp á að bjóða. Fyrir neðan hverja
lýsingu er reitur sem stendur „skráning“. Þegar smellt er á hann þá tekur síðan ykkur á heimasíðu
Sportabler þar sem er hægt að ganga frá skráningu og greiðslu.

Reglur um greiðslur
Allar skráningar á námskeið eru endanlegar og ekki hægt að afskrá á netinu heldur eingöngu með
tölvupósti á netfangið oskandi@oskandi.is. Eftir að námskeið er hafið eru engar endurgreiðslur
mögulegar, nema hjá nemendum sem hefja æfingar í fyrsta sinn. Þeir geta fengið þátttökugjöld
niðurfelld kjósi þeir að hætta við iðkun innan tveggja vikna frá því að æfingar hófust. Tilkynning
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þarf að berast í tölvupósti á oskandi@oskandi.is innan tilskilins frests. Ráðstafaður frístundastyrkur
sveitarfélaga er ekki endurgreiddur.

Ef nemandi slasast ber forráðmanni að senda tölvupóst og skila þarf inn læknisvottorði til að fá
námskeiðsgjald endurgreitt. Ef ekki er látið vita fellur kostnaður vegna innheimtu á forráðamenn.
Vakin er athygli á því að að nemendur eru ekki tryggðir á vegum skólans þó þeir stundi æfingar á
vegum hans

Nemendasýningar
Skólinn stendur fyrir tveimur nemendasýningum, einni á haustönn og einni á vorönn.
Haustsýningin hefur verið á Eiðistorgi og hafa nemendur frá 6 ára tekið þátt í henni. Yngri
nemendur hafa verið með sýningu inni í foreldratíma í nóvember. Vorsýning hefur verið í
Borgarleikhúsinu og hafa þá allir nemendur tekið þátt. Undanskilið frá þessu fyrirkomulagi er ballett
fyrir fullorðna, sirkus, jóga og dans fyrir eldri borgara.

Myndataka
Óskandi tekur myndir af sýningum og starfinu í skólanum sem hugsanlega birtast á heimasíðu
skólans og/eða samfélagsmiðlum, svo sem Facebook og Instagram. Ef einhver vill ekki að myndir
af sér eða barninu sínu séu birtar má tilkynna það í tölvupósti á netfangið oskandi@oskandi.is.

Óskilamunir
Óskilamunir eru geymdir í skúffum á milli búningsherbergjanna tveggja og einnig inni á borði í
stærra búningsherberginu. Einu sinni á ári eða í lok vorannar er sendur út póstur til foreldra og
nemenda þar sem allir eru beðnir um að kíkja hvort þeir eigi eitthvað. Það sem verður eftir er farið
með í endurvinnslu.

Ábending, kvörtun eða hrós
Mikilvægur liður í því að bæta þjónustu skólans við nemendur og foreldra er að fá upplýsingar um
það sem betur má fara og eins það sem þykir vel gert.
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Vefsíða
Vefsíða skólans er www.oskandi.is. Þar er að finna helstu upplýsingar um skólann og hvaða
námsleiðir eru í boði hverju sinni. Þar er einnig hægt að fara inn á heimasíðu Dansgarðsins sem er
regnhlífarsamtök fyrir Óskandi og þrjár aðra aðila, Klassíska listdansskólann, Forward youth
company og Dans fyrir alla.

Netfang
Netfang skólans er oskandi@oskandi.is. Allar fyrirspurnir og upplýsingar fara í gegnum það
netfang.
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