Fabulatoriet

Musik, dans og billedkunst i dagplejen og børnehaven
i Silkeborg Kommune

Kære forældre

Det er en stor glæde at byde Jeres børn velkommen i Fabulatoriet,
som er dagplejens, vuggestuens og børnehavens nye ’rum’ for glæde,
nysgerrighed og fortrolighed med billedkunst, dans og musik, med
rim, rytmer og sange. I forældre vil opleve, at børnene vil tage de ting,
de oplever igennem billedkunst, musik, sang og dans med hjem til jer
og bruge ting herfra i hverdagens leg.

I Silkeborg Kommunes børnekulturpolitik hedder det at kunst og kultur skal
være en del af alle børns hverdag. I sammenhæng med denne politik tilbydes
Silkeborg Kommunes dagplejer, vuggestuer og børnehaver 12 ugers forløb
med musik, dans og billedkunst forestået af professionelle undervisere fra
Den Kreative Skole. Læs mere på www.boernekultur-silkeborg.dk.
Om musikken
Musikforløbene henvender sig til alle førskolebørn og tilrettelægges i overenstemmelse med de behov og ønsker der er i dagplejen / børnehaven.
Musikken vægter sang, leg, fabulering og spil på forskellige instrumenter, og
skaber et rum med plads til den enkelte i samspil med andre.
Om dansen
Danseforløbene er hovedsageligt for de ældste børnehavebørn og tilrettelægges i overensstemmelse med børnehavens behov og ønsker i forhold til netop
denne gruppe børn i børnehaven. Dansen bygger på kreative og fantasifulde
udtryksformer, kropsbevidsthed og afspænding.
Om billedkunst
Billedkunstforløbene henvender sig til alle førskolebørn
og tilrettelægges i overensstemmelse med de behov og
ønsker, der er i dagplejen/børnehaven. Der lægges vægt

“

Fabulatoriet understøtter
• Børn og voksnes glæde, nysgerrighed og fortrolighed med
billedkunst, dans og musik, med rim, rytmer og sange.
• Udvikling af børnenes kreativitet, motorik, sprog, sociale
og intellektuelle færdigheder.
• Arbejdet med de pædagogiske læreplaner og særligt de sociale, 		
sproglige og motoriske kompetencer.
• Silkeborg Kommunes børnekulturpolitik, som fremhæver at alle 		
børn skal have adgang til kunst og kultur i deres hverdag. Læs mere
om børnekulturpolitikken på www.boernekultur-silkeborg.dk

“

Efteruddannelsestilbud

Den Kreative Skole tilbyder i samarbejde med Børne- og Familieafdelingen efteruddannelse i relation til de nye Fabulatorieforløb
til personale i dagplejen, vuggestue og børnehave. Målet er at
inspirere og kvalificere til at være igangsætter af danse eller musikog bevægelsesaktiviteter i dagligdagen.

på kreativitet og fortrolighed med billedkunst. Der vil blive arbejdet med collage, genbrug, akvarel og oliekridt. Forløbene varetages af billedkunstlærere fra
Den Kreative Skole.
Baggrund
Fabulatoriet bygger på et samarbejde mellem Den Kreative Skole, Børnekultur
Silkeborg ved Kultur- og Fritidsafdelingen samt Børne- og Familieafdelingen.
Den enkelte institution bidrager med en meget minimal egenbetaling, og har
mulighed for yderligere at tilknytte efteruddannelse af personalet.

Forløb
Fabulatorieforløbet er på i alt 12 uger. Første uge udgøres af et
introduktions- og dialogmøde, hvor dagplejegruppens / børnehavens
behov og ønsker fremlægges. Derefter er der forløb med børnene i 10
uger (undtagen skoleferier). Den sidste uge afholdes evaluering.
Underviserne sørger for undervisningsmateriale til personalet.
Der undervises formiddage mellem kl. 8.30 og 13. De yngste børn
tidligst og de ældste senest.
Forløbene varetages af professionelle musik- og danselærere fra Den
Kreative Skole.
Læs mere om Fabulatoriet på: www.denkreativeskole.dk/Fabulatoriet
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