
LES MILLS 
BORN TO MOVE 



Boka en helt egen BORN TO MOVE 
Vi skräddarsyr en upplevelsen med 
våra teman  som passar till just er 
verksamhet.

Konceptet finns i dagsläget i mer 
än 25 länder. I England och Nya 
Zealand finns BORN TO MOVE på 
schemat  som en regelbunden 
aktivitet på fler än 140 skolor. Born 
To Move har även ett stort 
samarbete med Disney, Unicef och 
TV New Zealand.

Programmen skapas helt i Sverige av 
Anna Runstål Zahn för LES MILLS. 

Dom olika programmen är indelade i 
följande åldersindelningar.
2-3 år       4-5 år       6-7 år

Ett unikt program
På vilket sätt skiljer sig BORN TO MOVE 
från andra program riktade till barn?

Till exempel så är 4-5 års- programmet 
uppbyggda på olika teman som oftast 
följer skolans läroplan. Barnen får lära 
sig fakta och får kunskap i olika ämnen 
samtidigt som dom är fysiskt aktiva. Barn 
i denna ålder lär sig ofta lättast auditivt 
därför har vi valt att lägga in kunskap i 
våra specialskrivna och egenproducerade 
låtar. Detta är ett unikt sätt att arbeta på 
då barnen både får såväl fysisk som intel-
lektuell stimulans samtidigt. Vårt sätt att 

arbeta på stimulerar också barnens inlär-
ningsförmåga på ett lekfullt sätt.
Born To Move utvecklar även barnens fan-
tasi, kroppsmedvetenhet, koncentration, 
rumsmedvetenhet, balans, styrka, koordi-
nation och inte minst deras kondition.

På vilket sätt kopplar vi ihop 
fakta och rörelse?
Nedan följer några exempel  på teman 
och  hur vi arbetar.

Afrika 
Vi lär oss om vilka olika djur som lever i 
Afrika,  vi lär oss varför flamingos är rosa, 
om en flodhäst verkligen kan simma. Hur 
snabbt en giraff kan springa och mycket 
annat.

Vitaminerna
Vi lär oss vilka vitaminer som vi behöver 
och vad tex ACDE är bra för och hur 
dom  påverkar vårt välmående. 
Vilka vitaminer är bra för immunförsva-
ret?  
Vilka vitaminer är bra för vår inlärnings-
förmåga?

Återvinning
Vi lär oss vad återvinning är och hur det 
påverkar vår miljö och natur.

Min kropp
Vi lär oss hur immunförsvaret fungerar,  vad 
händer med vår puls när vi springer och vilka 
olika känslor kan vi känna?

På havets botten
Vi träffar olika djur som lever under ytan. 
Visste du att hajen måste simma när den 
sover för att inte sjunka och att det är 
sjöhästpappan som är gravid. Allt detta 
får vi lära oss samtidigt som vi får dansa 
loss på ”The Ocean Night Club”

Jorden runt
Vi rör oss genom olika världsdelar, lär oss 
huvudstäder och historiska monument.

Välj mellan följande Teman 
för åldersgrupperna 4-5 år
• Min Kropp
• Vitaminerna
• Återvinning
• På Havets Botten

Välj mellan följande Teman 
för åldersgrupperna 2-3 år
• Mitt Eget Rum
• Min Förskola

Ett dans- och träningskoncept för alla barn

• Afrika
• Australien
• Jorden Runt
• Olika Yrken

• Parken
• Utflykt

Ansvariga danspedagoger

Anna Runstål Zahn
Är utbildad professionell dansare, koreo-
graf och danspedagog.

Anna har mer än 35 års erfarenhet av 
dansundervisning. Hon startade och 
drev Studio Danza för barn och 
ungdomar i Ystad mellan 1994-2012. 
Hon har levererat dans och tränings-
program till Viking Lines barnklubbar. 

Sedan starten 2013 skapar Anna alla 
Les Mills barnprogram för ålders-
grupperna 2-3, 4-5 och 6-7  år i mer än 
25 länder. Anna har sedan 2012 
rekryterat, utbildat och hållit i 
workshops för instruktörer , ledare och 
lärare i alla verksamma länder.

Melodie Runstål 
är utbildad på Svenska Balettakade-
min i Stockholm och har 12 års erfa-
renhet av dansundervisning för både 
barn  och vuxna.

GlenDisc Studio
All musik och kontraster skrives och 
spelas in av Hanna Stockzell, 
Dick Örnå och Anna Runstål 
Zahn i GlenDisc Studio i Ystad.




