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NÄRA I VARDAGEN
Vad är dansfadderverksamhet?
Dansfadderverksamheten innebär långsiktigt, konstbaserat
arbete i olika gemenskaper – på ålderdomshem,
servicehem, boenden för utvecklingsstörda, skolor, daghem
och mottagningscentraler. En dansfadder kan också arbeta
i anslutning till hemvården och under olika evenemang.
Faddern fungerar som ett naturligt inslag i vardagen för hela
gemenskapen. Som dansfaddrar arbetar yrkeskonstnärer.

Dansfaddrarna, vem är dom?
Som dansfaddrar arbetar utbildade danskonstnärer, som
har rörelsen och dansen som yrke. Dansfaddern har
dessutom specialiserat sig på konstbaserad verksamhet och
samhällsinriktad dans och hen har gedigen erfarenhet av att
arbeta med olika specialgrupper. Dansfaddrarna vid Regionala
danscentret i Västra Finland är för närvarande tio till antalet och
de utbildar och fortbildar sig regelbundet. De har bl.a. utbildats
i första hjälpen.
Dansfaddrarna och deras stödgrupp (producent och
arbetshandledare)
utgör
danscentrets
så
kallade
”välmåendeteam”. Med hjälp av teamet utvecklas
Dansfadderverksamheten ständigt och Dansfaddrarna får stöd
i upprätthållandet av välbefinnande i arbetet genom kollegial
samvaro och arbetshandledning.

Dansfadderns arbete
Dansfadderns arbete är att närvara, lyssna och skapa möten.
Fadderns uppgift är också att röra sig, sätta i rörelse och beröra
såväl fysiskt som själsligt.
Under dansfadderns ledning rör vi oss kreativt med utgångspunkt
i den egna kroppens möjligheter. Var och en kan dansa utgående
från sina egna erfarenheter och förutsättningar. Verksamhetens
målsättning är att aktivera deltagarna genom att lyfta fram
deras förmågor och styrkor. Deltagarna uppmuntras och stöds i
upptäckandet av den egna kroppen och dess rörelser och lär sig
att lyssna till och njuta av dessa. All rörelse är bra och riktig och
i dansen finns något för var och en.
Dansfaddern är en guide till upplevelser där den egna
kroppsligheten bejakas, gamla minnen väcks och den grå
vardagen skingras för en stund.
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Dansfaddern på arbetsplatsen
Dansfaddern arbetar inom institutionen som en av personalen;
kommer på morgonen och går på eftermiddagen, eller
om faddern behövs under kvällspasset går det också bra.
Dansfaddern är en residenskonstnär som arbetar med och för
alla dem som är en del av gemenskapen på ett boende eller en
institution. Dansfaddern stärker gemenskapskänslan och skapar
nya möjligheter till möten och samspel. Hen för med sig nya
synsätt och arbetssätt som också gagnar arbetsgemenskapen
och utvecklar arbetsrutinerna.
Konstnären är hela tiden närvarande i nuet och redo att ändra
planer. Beredskapen att vara flexibel och anpassa sig till olika
arbetssätt och situationer hör till dansfadderns vardag. Till
fadderns yrkeskunskap hör även förmågan att se kreativitet
och möjligheter till kreativt skapande överallt och hela tiden i
gemenskapen och hos varje enskild individ.
Dansfaddern har sin egen roll i arbetsgemenskapen vid sidan av
exempelvis lärare eller vårdare. Hen kan verka självständigt på
en institution men ersätter inte annan personal. Dansfaddern
har tystnadsplikt.

Till dig som beställer
För dig som beställer Dansfadder-tjänsten är det frågan om ett
tillförlitligt och säkert köp enligt principen ”nycklarna direkt i
handen”. Ifall dansfaddern blir sjuk kan vi vid behov erbjuda
en vikarie. Dansfaddrarna står i anställningsförhållande till
Regionala danscentret i Västra Finland, som också ansvarsfullt
sköter samtliga arbetsgivaruppgifter.

DANSFADDER -FEEDBACK:
”Dansfaddern smälte fint in i arb
etsgänget och fick också
personalen att intressera sig. Det
var bra att verksamheten inte
hade något bindande tidsschema elle
r något förutbestämt program
utan arbetet var en del av vardagen.”

”En utomstående kännare för med sig nytt till husets
egna ledare. Dansfaddern var tog oblygt kontakt med
olika slags kunder. Många sådana personer som annars
drar sig undan var överraskande ivriga att delta. Hos oss
kan man nog tala om att en del kunder ’vaknade upp’.”
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”Att arbeta med dansfad
dern gick bra och
hens sätt att samarbeta
med både barn
och vuxna var naturlig
t. Dansfadderns
arbete lugnade barnen
och dansfaddern
var väldigt närvarande me
d dem.”

”Dansfaddern gav mervärde till vår skola; till
lärare och elever. Vi fick som lärare många
idéer om hur rörelse och olika ämnen kan
integreras. Eleverna fick trevliga minnen av
att röra på sig och beröra och de fick en god
förebild.”

”Verksamheten integrerades på ett naturligt sätt i
skoldagen och de olika ämnena. Det var roligt att
se hur man kom in på det som skulle läras ut med
hjälp av rörelse i ämnen som religion, biologi och
matematik. I den nya läroplanen betonas vikten
av rörelse och motion. Därför kunde samarbetet
mellan Danfadder och skola med fördel utvecklas
i framtiden.”
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