
MUSIKK I BARNEHAGEDAGEN
Kompetanseutvikling for barnehageansatte

VEILEDNING AV BARNEHAGEPERSONALET
Molde kulturskole og fagseksjon barnehage 

i samarbeid



HOVEDMÅLSETNING
•  Å integrere musikk i barnehagedagen 

på en helhetlig måte
•  Utvikle en kultur for musikalsk akti-

vitet og samspill mellom voksne og 
barn

•  At arbeidet med musikk implemen-
teres i barnehagens arbeid i tråd med 
rammeplan, der den kompetente 
barnehageansatte er hovedfokus.

MÅLGRUPPE
Barnehageansatte, både pedagogisk 
personale, assistenter og andre, som 
er interesserte i å bruke mer musikk 
i samværet med barn. Det bør være 
minst 2, men det er plass til 4 ansatte pr 
barnehage.

INNHOLD
• Musikkens muligheter
• Aktuelle sanger, sangleker, rim og 

regler som egner seg for barn 0-6 år
• Bruk av musikk i samlingsstund
• Bruk av musikk i hverdagssituasjoner
• Hovedfokus på stemme og kropp, 

samt tips om bruk av instrumenter

ORGANISERING
Prosjektperiode på 8 uker:
Uke 1:  1 fellessamling a 3 timer
Uke 2-7:  2 timer veiledning pr uke i   
 barnehagen
Uke 8:  1 fellessamling a 2 timer

Første fellessamling ønsker vi skal være 
for hele barnehagepersonalet, for eks på 
kveldstid. Andre fellessamling er først og 
fremst for de som er med på veiledningene, 
men kan være åpen for flere interesserte.



Veiledningen foregår i den enkelte barnehage, og det må settes av 2 timer ukentlig i 
6 uker for de påmeldte. Hovedfokus for veiledningen er de barnehageansattes egne 
musikalske ressurser og hvordan disse kan utvikles videre gjennom observasjon, de-
monstrasjon, samtaler og eksempler fra veileder. 

Prosjektet er avhengig av god planlegging, og at det settes av god tid for de som skal 
delta, både til fellessamlingene og til veiledningsøktene i barnehagen. Barnehagen må 
regne med å måtte omdisponere personalet mens veiledningsøktene foregår.

VED PÅMELDING KAN MAN VELGE MELLOM 3 PERIODER
Periode 1: høst
Periode 2: vinter
Periode 3: vår

VEILEDERE
Cesilie Torheim, Lena Haugen Mordal og Hege Olsen, musikkpedagoger ved Molde 
kulturskole

ØKONOMI OG TILRETTELEGGING
For skoleåret er det en egenandel for barnehagen, for hele prosjektperioden. I tillegg 
må barnehagen sette av nødvendig tid til fellessamlinger og veiledningsøkter med de 
kostnader eller personalendringer det måtte medføre. 



MULIGHET FOR OPPFØLGINGSKURS
Vi tilbyr også oppfølgingskurs «Mer musikk i barnehagen», som 2-timerskurs primært 
for de som allerede har vært med i veiledningsprosjektet. Se egen info for påmelding.

EVALUERING
Vi ønsker at hver deltager evaluerer prosjektet mot slutten av perioden.

For spørsmål om veiledningsprosjektet, ta kontakt med Molde kulturskole
på tlf. 71 11 15 20.

PÅMELDING
Send mail til kulturskolen@molde.kommune.no. 

Oppgi følgende opplysninger:
- barnehage/avdeling som meldes på
- navn på ansatte som følger veiledninga
- ca antall som deltar på første fellessamling

- ønsket periode


