
Kreativitet og glede
over å bevege seg er
det viktigste når ele-
ver på SFO på Fager-
holt skole bruker
deler av høstferien
til å danse. 

FAGERHOLT SKOLE: - Nå er vi
sprellemenn. Rist løs og bruk
bein og armer masse, så blir vi
gode og varme, instruerer Karin
Moe Hennie og det ristes løs i
tretten sett armer og bein. 

Kristiansand Avis er på besøk i
gymsalen på Fagerholt skole
hvor dansekurset for SFO er godt
i gang. Elevene er fra 1. til 4. klas-
se, og det er kun jentene som
har funnet veien til gymsalen
denne onsdagsformiddagen. 

Kusinene Leah (6 ½) og
Amalie Frigstad (snart 8) følger
ivrig med på hva de skal gjøre
mens det beste av Hits for Kids
strømmer ut av cd-spilleren.

- Nå har vi dansa masse. Vi har
gjort mange ting med hendene,
litt med hodet og så hele krop-
pen, forteller vi ivrig. 

- Og så har vi hoppa veldig
høyt opp. Minst helt opp til hit,
sier de og viser med hånda høyt

over hodene. 
Det å bruke kroppen er net-

topp noe av det dansepedagog
Hennie vil at barna skal få en
opplevelse av gjennom dansing-
en.

- Jeg kaller det for kreativ dans.
Vi lytter til musikken og gjør
øvelser med kroppen. Jeg legger
vekt på at barna skal få bruke sin
egen kreativitet, og de er med og
lager egne bevegelser og lyder.

Slik blir barna også bevisst på
hele kroppen. En får også lurt
inn litt styrkeøvelser, uten at det
merkes. For det er jo bare lek for
barna, smiler hun. 

Og at det fenger, kan Amalie
og Leah skrive under på. 

- Det er gøy å gjøre forskjellige
bevegelser og å lære nye ting, er
begge jentene enige om. 

- Det aller gøyeste er å lage ly-
der og å være godterimaskin,
sier Amalie.

- Og heksegryta, og når vi skul-
le være slimete slanger, legger
hun fort til, for det er ikke så lett
å velge hva som var aller mest
stas. 

På Skolefritidsordningen på
Fagerholt er det samlet omkring
30 barn denne onsdagen.

- Vi vil jo gjøre det litt gøy for
de som er her. Det blir lange da-
ger, og da må vi gjøre noe ekstra.
Mange syns det er gøy å danse,
så da vi fikk et slikt tilbud så måt-
te vi si ja, forteller Camilla
Sørum, som er assistent på SFO.

Nå håper Karin Moe Hennie at
også flere skoler og barnehager
vil bli inspirert til å introdusere
dans tidlig til de aller yngste. 

- Jeg syns det er viktig å starte
tidlig, og jeg håper at flere skoler
vil se på dette som verdifullt. På

mange SFO er de flinke til å finne
på ting, men dette er et fint av-
brekk i dagen. Det handler om
prioritering, og jeg håper SFO
ser verdien av dette. Det lille eks-
tra er med på å gjøre SFO til noe
spesielt for barna, sier Hennie,
som begynte med dans for barn
i barnehage og SFO for omtrent
ett år siden. 

- Mye av arbeidet jeg gjør i for-
hold til min danseutdanning er
rettet mot barn både med kurs
og forestillinger. Og selv brenner
jeg for kunst og kultur. I dag går
det mye på data for barn og
unge. Derfor håper jeg at flere
kan få denne interessen og hol-
de den ved like. Det gir barna en
helt annen mestringsfølelse, sier
hun. 

Og Amalie og Leah er godt for-
nøyde med å tilbringe deler av
høstferien på skolen. 

- Vi har det gøy og det er kjem-
pebra med høstferie. Jeg skal
være her hele uka jeg, konstate-
rer Leah fornøyd.

- Du er heldig du, sukker
Amalie. 
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- Dans er det gøyeste

Har du byggeplaner?
Vi tegner og bygger boligen slik du vil ha den!

Kristiansand Tlf. 38 00 65 20 Mail: kristiansand@konsmohus.no, www.konsmohus.no

Med mer en 30 års erfaring bygger vi både tradisjonelle 
og moderne boliger av høy kvalitet

Kvalitet - Soliditet - Trygghet

RISTER LØS: - Rist løs og bruk armer og bein, sier danseinstruktør Karin Moe Hennie. Og jentene på SFO på Fagerholt skole både smiler og rister.

HOPP OG SPRETT: Det er lite å utsette på innsatsen til Leah (6 ½) og Amalie
Frigstad (7 ½).


