
RYTMEROLLINGER 

Musik for og med børn i dagpleje 
og dagtilbud 0-3 år 

• Børn som deltagere 

• Børn som koncertgængere 

• Optimering af kompetencer af det 
pædagogiske personale 

 



MÅL FOR PROJEKTET 
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• Musik og bevægelse 

• Læring gennem aktivitet og oplevelse 

 

• 24 musikforløb (med ca. 400 børn) 

• 12 koncerter 

• 4 kompetenceudviklingsforløb 

 

FORMÅL: 
At give så mange som muligt af Aabenraa Kommunes 0-3 årige 
musikalsk læring og oplevelser gennem projektet, og at bringe dette 
ud i dagtilbuddet i lokalområderne. 

 



TIDSPLAN 

• Maj-juni 2016: Planlægning i samarbejde med dagplejens 
ledelse 

  

• År 1 efterår 2016: 6 grupper sættes i gang 

 

• Jan. 2017: Evaluering i samarbejde med dagtilbuddet og 
justering 

 

• År 2: 2017: 12 grupper sættes i gang  

 

• År 3: 2018: 6 grupper sættes i gang 

 

• Efteråret 2018. Afrapportering og regnskabsaflæggelse. 
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AKTØRER I PROJEKTET 

AABENRAA MUSIKSKOLE 

DAGPLEJEN I AABENRAA KOMMUNE 

DAGTILBUD MED BØRN 0-3 ÅR 

KULTUR OG FRITIDSFORVALTNINGEN 
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BESKRIVELSE AF PROJEKTET 
TRIN 1 
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Pædagoger og dagplejere  

gennemgår et kompetenceforløb  

omkring børns musikalske udvikling,  

udvikling af læringsaktiviteter  

med musik som basis m.m. 

 



BESKRIVELSE AF PROJEKTET 
TRIN 2 
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6 besøg af en musikpædagog fra musikskolen i dagplejegrupperne 

 



BESKRIVELSE AF PROJEKTET 
TRIN 3 OG 4 
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Trin 3: via digitale og analoge materialer klædes  

dagplejerne på til selv at fortsætte  

aktiviteterne hjemme i dagplejen 

 

 

Trin 4:  

Børn inviteres til en  

koncert med professionelle  

musikere specielt målrettet  

til 0-3 årige 

 



KONCERT I LOKALOMRÅDERNE 
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LÆREPLANER 

Inden for de 6 centralt lovbestemte temaer for læreplaner i 
dagtilbud knytter projektet primært an til de tre: 

 udvikling af sprog,  

 krop og bevægelse  

 kulturelle udtryksformer og værdier 

  

Gennem sang, rim og remser, bevægelsesaktiviteter, 
elementær lydproduktion samt lytte og koncertaktiviteter vil 
ovenstående komme i spil. 

 

Musikaktiviteter er kun sporadisk en del af de lokale 
lærerplaner p.t.  

Det er planen at udvikle på dette via projektet. 
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BUDGET 
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Udgiftsposter Udgifter total 

Heraf søges støtte 
gennem 

Kulturstyrelsen 

Medfinansiering 
(egenfinansiering, 

fondsstøtte el. lign.) 

Administrative udgifter 
                               
30.000  

                                         
-    30.000 

Kompetenceudvikling dagplejere og pædagoger 
                               
22.000  

                               
22.000    

Musik og bevægelsesaktiviteter i børnegrupperne 
                             
120.000  

                               
60.000  60.000 

Koncertaktiviteter for børnegrupperne 

                               
60.000  

                               
60.000    

Materialer til aktiviteterne (CD m.m.) 

                               
18.000  

                                  
8.000  10.000 

        

        

Total 250.000  
                  
150.000                       100.000  



RESULTATER 
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• Stor efterspørgsel på forløb – flere end vi 
kan efterkomme 

• P.t. har over 375 børn deltaget – vi når op 
på ca. 500 børn I projektets tidsramme 

• Projektet vil med stor sikkerhed blive 
videreført I 2019 

• Øget fokus på koncert- 

  virksomhed for 0-3 årige 

 

 

 



HVAD KAN ANDRE LÆRE AF 

Tjek hvordan dagplejen 
organiserer 
kompetenceudvikling 

Stor forskel på dagplejer 
og pædagoger. 

Arbejdstidsregler 
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TAK FOR JERES OPMÆRKSOMHED 
 
Edna Rasmussen 
Aabenraa Musikskole 
er@aabenraa.dk 


