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KÆRE LÆRERE & PÆDAGOGER
Det er med stor glæde, at vi kan invitere jer alle med ind i et nyt 3-årigt netværk for tidligere
deltagere på kurset ”Sang Bevægelse og Læring”.
Netværket skal give jer endnu flere redskaber til at videre udvikle de metoder, I allerede har
tilegnet jer på kurset, men er også et forum, hvor der skabes netværk mellem endnu flere lærere
og pædagoger fra folkeskole.

NETVÆRKET KOMMER BL.A. TIL AT INDEHOLDE:
•
•
•
•
•
•
•

En ÅRLIG netværksdag fra kl. 09.00 – 14.30 med fokus på stemmetræning i praksis, ny
inspiration, faglig fordybelse, netværkssamtaler og meget, meget mere.
Fortsat videreudvikling af arbejdet med egen krop og stemme
Faglig- og kollegial sparring om praksis m.v.
Netværksdagene forsøges lokalt tilpasset i Jylland, Fyn og på Sjælland, de første møder
forventes at finde sted i uge 45 eller 46
Du får tilknyttet en sangkonsulent til 2 årlige digitale sparringer, der aftales individuelt
med kursisten og sangkonsulenten.
Nye digitale praksispakker 2 gange årligt til brug og videreudvikling af
musikundervisningen i din undervisning og på din skole.
Så skynd dig at tilmeld dig på www.sangenshus

www.sangenshus.dk
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NETVÆRKSDAGEN
•

En inspirationsdag fra 9-15 – i uge 45 eller 46

•

Praksisorienterede oplæg fra sangkonsulenterne fra Sangens Hus

•

Pleje og udvikling af egen stemme

•

Netværkssamtaler, gruppearbejde og meget mere

•

De lokale sangkraftcentre er værter for dagen.

DIGITAL SPARRING
•

Som medlem af netværket får du tilknyttet en personlig sangkonsulent, som du har 2 digitale
sparringsmøder med årligt af en times varighed.

•

Sangkonsulenten hjælper dig evt. videre i udviklingen af dine kompetancer, sammen finder I
et fokusområde, eller I aftaler hvordan du sætter dig selv mål i din undervisning,
sangkonsulenten understøtter gennem vejledning og faglig sparring.

•

I aftaler selv tidspunktet for den digitale sparring, så det kræver som udgangspunkt ingen
vikartimer.

www.sangenshus.dk
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TILMELDING
Tilmeldingsfristen er: Ultimo juni 2019 eller så længe der er ledige pladser
– så snart der er et overblik over tilmeldingerne får du besked om, hvor du har mulighed for at
deltage i en netværksdag, det forventes at komme til at foregå i uge 45 eller 46.
Du kan tilmelde dig på https://sangenshus.dk/3-aarigt-netvaerk/

Hvad koster det?
Deltagelse er gratis for folkeskoler i Aabenraa, Assens, Faaborg-Midtfyn, Haderslev, Herning,
Lejre, Roskilde, Skanderborg, Svendborg, Sønderborg, Vallensbæk.
Er du fra en anden kommune og tidligere kursist på ”Sang Bevægelse og læring”, er du velkommen
til at komme på venteliste til eventuelle ledige pladser.

KONTAKT
Har du spørgsmål vedr. 3-årigt Netværk for ”Sang Bevægelse og læring”, er du velkommen til at
kontakte:
•

Sangens Hus
Projektleder: Helle Ohrt , helle@sangenshus.dk, tlf. 30 57 29 10

www.sangenshus.dk
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