Strategiplan
2018 – 2020

OM DRAMA- OG TEATERPEDAGOGENE:
Drama- og teaterpedagogene (DTP) er en interesseorganisasjon med 1250 medlemmer, opprettet i 1962. DTP skal i perioden 2018 – 2020
utvikle seg til å bli en stadig mer aktiv interesseorganisasjon som fremmer og styrker drama og teater i utdanningsløpet. DTP skal plassere seg
tydelig i det fagpolitiske landskapet og gi faget en stemme i den offentlige debatten. I tillegg arrangerer DTP kompetansehevende kurs,
fagkonferanser, seminarer, debatter, informasjonskampanjer, og utgir DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift i samarbeid med
Universitetsforlaget. Organisasjonen driftes med statstilskudd fra Kunnskapsdepartementet og medlemskontingent. DTP har to fast ansatte og
fem fylkeslag. DTP ett av tre medlemslag i sammenslutningen Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS). DTP har som intensjon å styrke driften
ved å samorganisere seg med alle medlemsorganisasjonene lokalisert på SEILET- Huset for kunst og kultur i skolen.
VISJON
DTP jobber for at alle skal få mulighet til å uttrykke seg og lære gjennom drama og teater i hele utdanningsløpet.
MÅLSETNING:
1. DTP skal være et attraktivt nettverk og faglig fellesskap for drama- og teaterpedagoger.
2. DTP skal fremme og styrke drama og teater som læringsform og likeverdig estetisk fag i hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere
utdanning.
3. DTP skal være en synlig pådriver i debatten om drama og teaters plass i skolen og andre arenaer for læring og utvikling.
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HVA SKAL VI VÆRE
1. DTP skal være et attraktivt nettverk og
faglig fellesskap for drama- og
teaterpedagoger.

HVORDAN
Arrangere kompetansehevingskurs,
fagdager, debatter og seminarer.

HVORFOR
Holde engasjement ved like.

Utgi DRAMA – Nordisk dramapedagogisk
tidsskrift.

Inspirere medlemmer til å bruke drama og
teater i et mangfold av fag og overfor ulike
målgrupper.

Utvikle flere regionlag der det er
medlemsgrunnlag.

Skape relasjoner og bidra til
erfaringsutveksling.

Ha jevnlig kontakt mellom kontoret på Seilet
og regionlagene og bistå dem.

Skape gode ambassadører for drama og
teater i skolen.

Rekruttere flere medlemmer.
Aktivisere medlemmer i fagpolitisk arbeid.
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HVA SKAL VI VÆRE
2. DTP skal fremme og styrke drama og teater
som læringsform og likeverdig estetisk fag i
hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere
utdanning.

HVORDAN
Fremme «best practice».
Være i dialog med
barnehagelærerutdanningene,
lærerutdanningene, grunnskolen og
barnehagen og bistå med å utvikle og styrke
drama og teater som læringsform.
Arrangere seminarer som bidrar til utvikling
av bruken av drama- og teaterpedagogikk i
kulturskolen, DKS og AKS/SFO.
Utvikle en felles organisasjon på SEILEThuset for kunst og kultur i skolen.

HVORFOR
Synliggjøre fagets tverrfaglige
anvendelsesmuligheter.
Bidra til kvalitetssikring av drama- og
teaterfaglig kompetanse.
Bevisstgjøre politikere, lærere og skoleeiere
om viktigheten av likeverdighet mellom
skolefagene.
Gi flere barn og unge mulighet til å lære og
uttrykke seg gjennom faget.

Videreutvikle DRAMA – Nordisk
dramapedagogisk tidsskrift.
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HVA SKAL VI VÆRE
3. DTP skal være en synlig pådriver i debatten
om drama og teaters plass i skolen og andre
arenaer for læring og utvikling.

HVORDAN
Bruke mediene aktivt for å løfte frem dramaog teaterfagets lærings- og
dannelsespotensial.

HVORFOR
Skape eierskap for aktivt fagpolitisk arbeid
hos medlemmer og trygghet i å uttale seg på
vegne av faget.

Delta i høringer og påvirke fagpolitisk.

Heve bevisstheten om fagets eksistens og
potensiale hos folk flest.

Være i dialog med lokale og nasjonale
politikere for å fremme fagets plass i skolen.
Arrangere årlige mediehåndteringskurs for
medlemmene.

Skape forståelse for betydningen av lek og
spill for utvikling av skoletilhørighet,
livsglede, kreativitet, innovasjon og
entreprenørskap hos foreldre og politikere.

Produsere og publisere innhold i sosiale
medier for å spre kunnskap om faget.

Skape gode i holdninger til faget og bidra til
politisk endring.

Skape felles identitet på SEILET ved å
sammen fronte offentligheten om
betydningen av kunst- og kulturfag.
Redigere Wikipedia når det gjelder begreper
som: DTP, DRAMA, dramapedagogikk,
anvendt teater m.m.
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Handlingsplan for perioden 2018-2020 (per juni 2018)

Tiltak

Høst 2018

Vår 2019

Høst 2019

Vår 2020

DRAMA 03/2019

DRAMA 01/2020
DRAMA 02/2020

Attraktivt faglig fellesskap
Utgi DRAMA- Nordisk
dramapedagogisk tidsskrift

DRAMA 02/18: Drama/teater og DRAMA 01/2019
sosiale medier (utgis i oktober) DRAMA 02/2019
DRAMA 03/18:
Jubileumsnummer. Mashup.
Videreutvikle DRAMA

Kurs/faglig møteplass

1. Sal og scene valgfag 24.-25.9 Fagdager (tre dager, 1,5 Sal og scene valgfag
2. Muntlig fortelling og
dag for drama på MDD i + 1-2 kurs
litteraturformidling 25.-26.10
vgs.)
Skrivekurs DRAMA

Fagdager

Seilet - Huset for kunst og
kultur i skolen

SEILET Debatt. Debattserie om SEILET Debatt/
de tre nye tverrfaglige temaene SEILET Seminar
(grunnopplæringen).

SEILET Debatt/
SEILET Seminar

Igangsette regionlag i alle
regioner med
medlemsgrunnlag og
manglende aktivitet

Kartlegge og velge prioriterte
Oppstartsfasen
områder. Kontakte
fortsetter
nøkkelpersoner. Reise og bistå.
Oppstartsmøter for nye lag.

Rekruttere flere medlemmer

Årlig vervekampanje

SEILET Debatt/
SEILET Seminar

Årlig vervekampanje
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Fremme drama og teater
som læringsform og
kunstfag
Høst 2018
Grunnskolelærerutdanningene - Oppstart samarbeid med

dramaseksjoner på
barnehagelærerutdanninger,
grunnskolelærerutdanninger,
faglærerutdanninger og
barnehagelærere/lærere om
utvikling av læremidler.
- Kartlegging av drama i nye MA
GLU forts.
Veiledninger

Utvikle veiledning for Sal og
scene valgfag (Udir)

Kunnskapsutveksling og
utprøving av piloter

DKS. Oppfølging av
pilotprosjektinitiativet Møt
forestillingen! Samarbeid med
Scenekunstbruket og Dans i
Skolen.

Utvikle en felles organisasjon
på SEILET

Fellesmøter med de andre
organisasjonene. Utrede det
juridiske.

Høringer

Høringssvar aktuelle høringer

Nettsider

- Fornye egne nettsider som
følge av ny strategiplan
- Nedsette redaksjonskomité for
å oppdatere dramafaglige
temaer på Wikipedia.

Vår 2019

Høst 2019

Vår 2020

Forts. utvikling av nye
læremidler. Inkl. korte
demovideoer.

Forts. utvikling/
spredning av nye
læremidler, f.eks.
kursing av lærere.

Nye læreplaner
innføres høsten
2020. Nye
læremidler,
kampanje for å spre
dem, demovideoer,
kursing etc.

Høringssvar aktuelle
høringer

Høringssvar aktuelle
høringer

Møt forestillingen! forts.

Høringssvar aktuelle
høringer
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Pådriver i debatten

Høst 2018

SoMe

Produsere ny kampanjefilm

Vår 2019

Høst 2019

Vår 2020

Spre kunnskap om faget
Politisk

Fagpolitisk arbeid, skolebyråd
og rektorer med mer.
Plan for å styrke praktiske og
estetiske fag på kort og lang sikt
(vurdere tiltak ut i fra ferdig plan)

Medier

Kommunikasjonsarbeid
Mediehåndteringskurs

Kommunikasjonsarbeid Kommunikasjonsarbeid KommunikasjonsMediehåndteringskurs
arbeid

DRAMA
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