
   HVORDAN UDVIKLER VI SAMMEN? 
 

TILGANG 

Fællesskabet i centrum 
Vi undersøger, hvordan vi kan arbejde på måder, så alle børn bliver en bidragende del af 
fællesskabet. Det kræver, at man tror på fællesskabet og har tillid til både sig selv og kolleger, samt 
en vis mængde af metoder og tilgange for at det bliver trygt for den professionelle at være 
’fleksibel’.  Herved eksisterer der ikke kun én sandhed, men mange, og den professionelle kan 
kode, aflæse og turde handle på øjeblikket og øjeblikkets potentiale. 

 
 Vi har et åbent og nysgerrigt mindset. Vi tør miste fodfæstet for en stund for at få alle med 

og sikre, at ingen bliver nødt til at forlade fællesskabet 
 

 Vi øver os i at være fleksible og innovative, så pædagogikken og didaktikken tilpasses 
målgruppen 

 
 Vi tolker på både egne og barnets tilgange og bagvedliggende motivationer og følelser. 

 

 Vi bliver aldrig færdige med at øve os, udvikle og gentænke vores praksis med henblik på 
at skabe de bedste rammer for fællesskaberne i skolen. 

 
KONKRET 
 

 Vi udvikler fælles relevante materialer og metoder til målgruppen:  
Formidling i børnehøjde – med afsæt i deres tilgang til verden med fokus på at skabe 
nysgerrighed, åbenhed og tryghed.  
 

 Alle deler åbent materiale og ideer.  
Alt lægges open source på fælles digital platform: Flaskeposttilfremtiden.dk 
 

 Alt materiale er uden ejerskab - og herved ejet af os alle. 
Vi skaber fælles arrangementer, rytmer, undervisningsmateriale i vores fælles 
forberedelsestid. 
 

 Arrangementerne deles ved fælles forberedelse og alt kan tilgås via open source 
hjemmesider: Ex Sangskattekisten.dk/Flaskeposttilfremtiden.dk 
 
 

 Vi er forandringsagenter for fælles vision og mission:  
Sammen om musikken og Music for social change. 
 

 Vi samarbejder og udvikler sammen med folkeskolens (musik)lærere for at sikre relevans 
samt empowerment til at kunne overtage/gennemføre/videreføre undervisningen.  
 



 
 
 
 

VORES TILGANG 

 Fælles ansvar at løfte den samlede kvalitet. 
 Vi er del af et udviklende forløb, hvor alle sætter egne tilgange og didaktik i spil.  
 Vi spiller hinanden gode og bakker hinanden op.  

 

VORES KOMPETENCER 

 
 Vi kan og bruger kontinuerligt soundpainting. 
 Vi kender og kan alle sammen bidrage til alle sange og danse i fælles repertoire. 
 Tilsammen har vi en bred vifte af kunstnerisk kompetence,  

som supplerer hinanden og gør os til et samlet attraktivt tilbud til folkeskolen. 
 Vi strukturerer vores undervisningsforløb gennem læringsplan skabt med afsæt i 

folkeskolens læringsmål. 
 

 

 


