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Snurrigt varre i idrottshallen 

ever tick testa 
flNGESKOLAN. Hiphop-

musiken rullar ut ur hogtalar-
na. Runt om i gymnastikhal-
len rycker det i Getinge-
eleverna och de borjar prova 
de grundsteg de just har lart 
sig i takt med musiken. 

Inom projektet Skapande skola far Akrobatisk. Eleven Florim Salii tes-
eleverna i hogstadiet pa Getinge- tar ett nummer som lararen Fredrik 
skolan prova pa hiphop och brea
king, breakdance, tillsammans 
med den kvalificerade lararen 
Fredrik Wentzel. Bland kvalifika-
tionerna kan namnas tva SM-vin-

Wentzel har lart ut. 
ster i breakdance 2001 respektive 
2003. 

Fredrik har sjalv en bakgrund som 

elev i Halmstad och forsorjer sig nu 
pa amnet dans: 

-Det kan vara allt som ror dans -
undervisning, fdrestallningar, mu-
sikvideor och sa vidare, berattar 
Fredrik i en andhamtningspaus se
dan han just har genomfort en upp-
visning for eleverna i Grona arbets-
laget, sjuor och nior, pa Getingesko-
lan. 

Ungdomarnas kommentar efterat: 
"Du ar grym". 

For Halmstadsbarn- och ungdoms-
forvaltning ar Fredrik Wentzel, som 
under Halmstadtiden hette Soder-

strom, ett utmarkt exempelpa vad 
man vill med projektet: 

- V i har fatt 1,5 miljoner kronor 
i statliga pengar fran Kulturradet for 
Skapande skola. Alia kommunala 
skolor som vill har kunnat soka 
pengarna som ar helt elevinriktade. 
Tanken ar ocksa att forsoka knyta an 
till personer som sjalva har gatt 
i skola i Halmstad och som numera 
verkar professionellt inom kultur-
omradet. Det kan galla dans, teater, 
litteratur eller.andra kulturyttringar, 
forklarar Elisabeth Hallen projekt-
samordnare pa barn- och ungdoms-
forvaltningen inom kommunen. 

99 
Dethartillforsa 

mycket positivt till skolan 
och skapar samhorighet 
bland eleverna som f ir rora 
sig och skratta tillsam
mans. 
SOFIA REMDAHL, larare 

Anslagen ar den storsta summa 
kommunen fatt och kan jamforas 
med forra arets 950000 kronor. 

Pengarna ska ga till att starka det 
estetiska larandet och knyta kultu-
ren till skolan, samtidigt som det ska 

a dans pa gotye 
kunna kopplas till den vanliga un-
dervisningen. Fbrra lasaret sokte 28 
av 34 kommunala skolor i Halmstad 
medel fran projektet. 

Att hogstadieeleverna i Getinge var 
nojda med att fa prova pa hiphop var 
inget man kunde ta miste pa nar HP 
besokte skolan i tisdags. Inspireran-
de musik och utbildare satte fart pa 
ben och armar. 

-Det har ar jattekul, toppen, sager 
en nagot andfadd Linus Tisell som 
just utfort ett akrobatiskt nummer. 

Lararen Sofia Remdahl ar ocksa 
mycket nojd: 

-Det har tillfor sa mycket positivt 
til l skolan och skapar samhorighet 
bland eleverna som far rora sig och 
skratta tillsammans. Det bidrar till 
vi-kanslan. Jag ska sjalv prova pa 
breakdance, sager hon. 

Anders 
Aili 
010-4715113 
anders.aili 
igihallandsposten.se 

Bild: johnny 
Samuelsson 
010-4715144 
johnny.samuelsson 
@haltandsposten.se 

FAKTA Ska starka kulturen i skolan 

• Skapande skola ar regeringens satsning p3 
att starka arbetet med kultur i grundskolan. 
Syftet ar att langsiktigt integrera kulturen som 
en del av larandet i skolan. 

Halmstad kommun har sbkt och fatt medel 
fran Kulturradet sedan bidraget infordes ar 
2008. Bidraget ska vara ett komplement till den 
befintliga verksamheten pi skolorna. 

Forfattarprojekt, dans, drama, musik och film-
skapande ar nigra exempel p i vad de kommu
nala skolorna i Halmstad irskurserna 1-9 kom-
mer att kunna ta del av under lasiret 2012-
2013. 

Kui hip-hop. Att eleverna i arskurs sju och nio inom c 
grona arbetslaget p i Getingeskolan var nojda med at 
fa undervisning i hiphop stod inte att ta miste p i . 

http://igihallandsposten.se

